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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000064-91.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STARNET INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANA POLTRONIERI (EXECUTADO)

JAIME GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

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

Advogado, para que se manifeste nos presentes autos acerca da decisão 

de ID 29680011 no prazo de 15 (quinze) dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS 

SANTOS mat. 8345

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM NETO LEANDRO LUZ (EXECUTADO)

 

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003391-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS SERGIO (REU)

J DE JESUS SERGIO - SERVICOS - ME (REU)

 

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

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

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

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, conforme documento vinculado ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001917-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MENEZES ARPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

do teor da decisão vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002201-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS RUEDA (EXECUTADO)

 

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

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

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

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça vinculada ao presente 

expediente.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001917-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MENEZES ARPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001917-72.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): NOELI MENEZES ARPINI REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por 

Noeli Menezes em face de Banco Santander S/A, onde foi proferida 

sentença de procedência do pedido inicial (Id. 26660011). No Id. 

27797744, a parte executada informou o depósito judicial do valor da 

condenação e requereu a extinção do feito em razão do pagamento. A 

parte exequente pugnou pelo levantamento da quantia depositada 

judicialmente mediante a expedição de alvará judicial (Id. 27984774). É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Não havendo impugnação pela 

parte executada, tendo este inclusive depositado judicialmente o valor da 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do código de processo civil, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, considerando que 

a obrigação foi satisfeita. DEFIRO o pedido de Id. 27984774, e DETERMINO 

a expedição do competente alvará para liberar e transferir o valor 

depositado judicialmente em favor da parte exequente, na conta bancária 

indicada na petição de mesmo Id, vez que a advogada possui poder para 

receber e dar quitação. Sem condenação em custas e despesas judiciais, 

já que não há custas em cumprimento de sentença perante o mesmo juízo 

(art. 1.043 da CNGC-MT). Sem condenação em honorários, haja vista que 

a obrigação foi satisfeita voluntariamente. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, 

o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001384-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001384-79.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: JORGE RICARDO DA SILVA ABREU Vistos etc. Tendo em 

vista que a demanda foi distribuída sem o recolhimento das custas, como 

estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e o 

art. 456 da CNGC-TJ/MT, determino a comprovação do pagamento das 

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 25 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003306-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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

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

autora para manifestar-se no prazo de trinta (30) dias, requerendo o que 

de direito. Após, não havendo manifestação, os autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003286-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

acerca da sentença proferida nos autos, abaixo transcrita: Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de divórcio litigioso e partilha de bens proposta por A. F. 

DO P. em face de I. R. DO P.. Assevera que casaram sob o regime de 

comunhão universal de bens e estão separados de fato há três anos, no 

entanto, na constância do casamento, adquiriram um imóvel urbano, um 

imóvel rural, rebanho de gado e uma motocicleta, pelo que requer a 

decretação do divórcio e a partilha dos bens na proporção de 50% para 

cada parte. Citado, o réu apresentou contestação sob ID 15879536, 

alegando que no momento da separação o patrimônio do casal era 

formado por um imóvel rural, localizado na Comunidade Morada Nova, e 61 

(sessenta e um) animais bovinos. Acrescentou que o imóvel foi vendido 

após a separação de fato pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil 

reais), com o qual foi adquirido o imóvel urbano onde reside atualmente a 

requerente, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de 

utilizar parte do dinheiro na reforma do mencionado bem imóvel, no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ainda, salientou que, após a 

separação de fato, adquiriu a posse de um bem imóvel rural, mediante 

pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e efetuou repasses 

financeiros à requerente por meio da venda de alguns bovinos. Réplica 

sob ID 16496072. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes, apesar de intimadas, quedaram-se inertes, conforme 

certificado sob ID 29523468. Em síntese, é o relatório. Decido. Após a 

Emenda Constitucional n. 66, de 2010, não se faz necessária a 

comprovação de lapso temporal de separação de fato para a decretação 

do divórcio entre as partes, pelo que procedo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Entrementes, haja vista 

a nova redação conferida ao §6º do artigo 226 da Constituição Federal, 

pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, a procedência do pedido 

autoral nesse sentido é medida que se impõe. Por fim, no que pertine à 

partilha dos bens do casal, cuidando-se de casamento celebrado sob o 

regime de comunhão universal, todos os bens individualizados que 

compõem o patrimônio do casal constituem acervo único e devem ser 

partilhados em proporção igual, conforme dispõe o art. 1.667 do Código 

Civil. Contudo, após a separação de fato do casal, os bens adquiridos 

depois deste marco não se comunicam, consoante entendimento 

jurisprudencial prevalente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. 

SOBREPARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS. PROVENTOS. 

COMUNICABILIDADE. DIREITOS ORIUNDOS DE ATIVIDADE REALIZADA NA 

CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. FRUTOS PERCIPIENDOS. DEFASAGEM 

SALARIAL. VIVÊNCIA COMPARTILHADA PELOS CONSORTES. 

SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO FINAL DA RELAÇÃO CONJUGAL. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, nos regimes de comunhão 

parcial ou universal de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas 

oriundas de ação judicial relativa a direitos adquiridos na constância do 

casamento. 2. Seja pela mora administrativa ou judicial no reconhecimento 

de direitos trabalhistas, seja pela própria inércia do reclamante em ajuizar 

a ação ou pedido formal cabível - permanece o direito à meação dos frutos 

pendentes na ocasião da separação de fato, pois adquiridos na vigência 

da sociedade matrimonial, ainda que reconhecidos ou pleiteados 

posteriormente a ela. 3. Trata-se, na hipótese, da partilha de frutos 

percipiendos, é dizer, daqueles que deveriam ter sido colhidos à época do 

matrimônio, mas, por diversas razões, não o foram. Precedentes. 4. À 

época da violação do direito, apenas posteriormente declarada pelo 

Judiciário, ambos os cônjuges sofreram os ônus da defasagem salarial já 

àquele tempo devida. Também por isso se mostra cabível a partilha das 

verbas trabalhistas, a fim de restaurar o descompasso na economia 

doméstica vivenciado conjuntamente pelos consortes. 5. Conforme 

entendimento consolidado pela Jurisprudência, a separação de fato faz 

cessar os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as 

partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 

0 7 1 9 7 9 1 6 4 2 0 1 8 8 0 7 0 0 1 6  -  S e g r e d o  d e  J u s t i ç a 

0719791-64.2018.8.07.0016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de 

Julgamento: 29/01/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

PJe : 06/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIVÓRCIO. CASAMENTO PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE 

BENS. INCOMUNICABILIDADE DOS PROVENTOS DO TRABALHO PESSOAL 

DE CADA CÔNJUGE. EXCLUSÃO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 1.659, 

C/C O INCISO V DO ART. 1.668, AMBOS DO CCB. PRINCÍPIO DA 

COMUNICABILIDADE DOS BENS QUE NÃO SE ESTENDE ÀQUELES 

ADQUIRIDOS DEPOIS DO IMPLEMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70059416271, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/11/2014). (TJ-RS - AC: 

70059416271 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 

26/11/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02/12/2014) Neste ponto, cumpre asseverar que as partes divergiram, 

a autora dizendo que a separação de fato ocorreu em 2014, e o requerido 

argumentando que isso ocorreu no ano de 2007. Não obstante, fixados os 

pontos controvertidos, quais sejam a data da separação de fato do casal 

e a comprovação da existência e propriedade dos seus bens, ambas as 

partes se mantiveram silentes, mesmo intimadas para indicarem as provas 

que pretendiam produzir. Assim, das provas acostadas aos autos não é 

possível ter certeza quanto à data da separação de fato do casal, bem 

como da existência e propriedade dos bens elencados na exordial, com 

exceção do rebanho composto por 61 animais, vez que o requerido, em 

contestação, apresentou extrato do INDEA indicado esta quantidade no 

ano de 2008 (ID 15879642) e concordou com a partilha, os quais deverão 

ser divididos igualmente entre as partes, abatendo-se eventuais vendas 

desses animais, cujo produto tenha sido destinado à autora, como 

afirmado pelo réu. Em relação aos imóveis, a parte autora apresentou 

apenas uma escritura pública de doação do lote nº 08, quadra 20, Setor 

Parque Ecológico, cidade de Alta Floresta/MT, datada de 14.02.2011 (ID 

10947050), em que consta como donatário apenas o requerido I. R. do P., 

logo, não sendo possível estabelecer o marco temporal da separação e 

não sendo apresentada escritura do imóvel comprovando o registro em 

nome de qualquer das partes, a partilha ficará para ser decidida 

posteriormente. Quanto ao outro imóvel indicado na inicial, localizado no 

assentamento São Pedro, Comunidade Cláudia, Sítio Prado, no município de 

Paranaíta/MT, como também em relação à motocicleta, não há um 

documento sequer que comprove a existência e a titularidade dos 

referidos bens, cuja incumbência probatória era da autora, no termos do 

art. 373, I, do CPC, o que não logrou êxito em fazer, mesmo intimada para 

produzir provas, o que inviabiliza a partilha pretendida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA -TERMO DE 

CESSÃO DE DIREITOS - PROPRIEDADE - NÃO COMPROVADA - 
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INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM - DIVERGÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que, diante 

da ausência de prova propriedade do bem e, ainda, da divergência entre a 

individualização do imóvel a que menciona o termo de cessão de direitos e 

aquele descrito na exordial, julga improcedente o pedido de partilha. 

(TJ-MG - AC: 10024100923424003 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de 

Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 12/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CUMULADA COM GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. REVELIA. FILHA 

MENOR. ALALISE DO BINOMIO ALIMENTAR. PARTILHA. 1. A revelia não 

implica, obrigatoriamente, aplicação da pena de confissão ficta quanto aos 

fatos narrados na petição inicial, considerando a natureza da matéria, 

envolvendo direito alimentar de menor, e a prova coligida. 2. Os alimentos 

para filho menor de idade devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, visando 

à satisfação das necessidades básicas do filho sem onerar, 

excessivamente, o genitor. Caso concreto em que o valor fixado na 

sentença observa o binômio possibilidade/necessidade. 3. Não vindo 

sequer relação de bens móveis e, muito menos, prova da existência de 

bens, de rigor a manutenção da sentença que não partilhou bens móveis. 

4. Não são partilháveis os valores referentes a créditos trabalhistas, pois 

constituem apenas frutos civis do trabalho, ex vi do art. 1.659, inc. VI, do 

Código Civil. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080542889, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AC: 70080542889 RS, 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 27/02/2019, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/03/2019) Saliente-se que a partilha dos referidos bens poderá ser 

realizada a qualquer tempo, desde que comprovada a existência e a 

propriedade. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo-se o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para fins de: a) decretar o divórcio 

das partes, salientando que a mulher voltará a usar seu nome de solteira, 

A. F.; b) reconhecer o direito da requerente em relação à metade dos bens 

móveis e imóveis adquiridos durante a existência do casamento entre o 

casal, sendo que a outra metade caberá ao requerido, ficando a partilha 

para momento posterior, haja vista a não comprovação da propriedade e 

existência dos dois imóveis e da motocicleta descritos na inicial. c) 

partilhar o rebanho composto por 61 (sessenta e um) animais registrados 

no INDEA até o ano de 2008 (ID 15879642), os quais deverão ser 

partilhados entre as partes na proporção de 50% para cada, 

descontando-se qualquer repasse já efetuado à autora com o produto da 

venda de parte do citado rebanho. Tendo em vista que a parte requerida 

decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, 

do CPC, condeno a autora nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro, com fulcro no art. 85, §8º, do 

CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja execução deverá obedecer o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiária da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para averbação junto aos ofícios competentes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001649-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos, para querendo, oferecer impugnação, no prazo de 

15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004746-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA HELENA MODENEZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003510-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. (REQUERENTE)

J. C. M. (REQUERENTE)

L. M. (REQUERENTE)

S. M. (REQUERENTE)

N. D. F. M. (REQUERENTE)

N. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. G. D. M. (REQUERIDO)

B. D. M. (REQUERIDO)

C. M. D. M. (REQUERIDO)

T. M. D. M. (REQUERIDO)

J. C. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003191-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARTANHA APARECIDO FREIRE GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003189-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARIA STAUB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002591-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA KOLLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos para, querendo, oferecer impugnação em 

15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-54.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

certidão de ID 30719430, para ciência.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 123447 Nr: 1521-54.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asiel Bezerra de Araújo, Waldiney Trujillo, 

Nilton Marques Machado, Celço Ferreira dos Santos, Carlos Paes de Mello, 

Miraldo Gomes de Souza, José Amilton da Cruz, J.A. Da Cruz Serviços - 

ME (Construnorte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT, Rodrigo 

Sversuti da Silva - OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 Dispositivo

Em face do exposto, comprovado que os requeridos, dolosamente, 

frustraram a licitude de processo licitatório, causando lesão presumida ao 

erário público, e violaram os princípios da administração pública, 

praticando ato diverso do previsto em lei, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, com 

fundamento no artigo 10, inciso VIII, artigo 11, caput, e inciso I, c/c artigo 

12, incisos II e III, todos da Lei n.º 8.429/92, o que faço para:

a) Condenar o réu ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO no[...]

b) Condenar o réu WALDINEY TRUJILLO no [...]

c) Condenar o réu CELSO FERREIRA DOS SANTOS no [...]

d) Condenar o réu CARLOS PAES DE MELLO no [...]

e) Condenar o réu MIRALDO GOMES DE SOUZA no [...]

f) Condenar os réus J.A. DA CRUZ SERVIÇOS – ME e JOSÉ AMILTON DA 

CRUZ no [...]

g) Absolver o réu NILTON MARQUES MACHADO, por ausência de 

comprovação do dolo em sua conduta.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005386-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO RAMOS FERNANDES FILHO (REU)

IRENE APARECIDA FERNANDES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN 

G A R C I A  D E  F R E I T A S  B E Z E R R A  P R O C E S S O  n. 

1005386-29.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIANA APARECIDA BATISTA Endereço: Rua dos Pardais, 405, Jardim 

Araras, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IRENE APARECIDA FERNANDES Endereço: Comunidade Palestina - Estrada 

D, 502, CARLINDA, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: LUCIO 

RAMOS FERNANDES FILHO Endereço: Fazenda Santa Luzia, Com. Del 

Rey, CARLINDA, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I, do NCPC, dos termos da presente 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: LUCIANA APARECIDA BATISTA ingressou com a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA em face de IRENE APARECIDA 

FERNANDES e do ESPÓLIO DE LÚCIO RAMOS FERNANDES FILHO, neste 

ato representado pelos herdeiros/sucessores: Angelita Nogueira, J. V. N. 

F., V. N. F. e V. N. F., Caren Pereira Fernandes, Alana Cristina Pereira 

Fernandes e I. S. F. nos termos que passa a expor: 1 - DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA: [...]. 2 - DOS FATOS: A requerente é legítima possuidora do 

imóvel identificado como Lote Urbano nº 21, Quadra E, Setor SE-4, com 

área de 450,00 m², situado no núcleo urbano de Alta Floresta, objeto da 

matrícula nº 13.047, Livro 2-BM, registrado no 1º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Alta Floresta em nome dos requeridos Irene 

Aparecida Fernandes e Lúcio Ramos Fernandes Filho, conforme se 

denota da matrícula em anexo; In casu, a requerente é filha da primeira 

requerida e sobrinha do segundo requerido, estes que adquiriram a 

propriedade do imóvel no ano de 2003, por força da transmissão causa 

morte de seu genitor, Lucio Ramos Fernandes. Ocorre que a requerente é 

possuidora direta e exclusiva do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, mais 

precisamente desde junho do ano de 2000, posse esta exercida de forma 

ininterrupta, pacífica e com animus domini, mesmo antes de os requeridos 

se tornarem proprietários do imóvel em comento, cuja assertiva há de ser 

demonstrada com a instrução processual da lide, de modo a comprovar 

que a requerente faz jus à aquisição da propriedade por meio da 

usucapião. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro a gratuidade de 

justiça, diante da presunção prevista no §3º, do art. 99, do CPC. Cite-se a 

requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial.Citem-se, 

por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 

259, I do CPC. Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges 

(se casados forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do 

CPC. Intimem-se o Município de Alta Floresta, o Estado de Mato Grosso e a 

União, por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta 

e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do CPC).INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 
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afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MOACIR DE 

CASTILHO, digitei. Alta Floresta - MT, 26 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001832-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001832-23.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JUCELINO DA 

SILVA GOMES Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação da exequente 

sob ID 30338147, julgo parcialmente EXTINTA a presente ação de 

execução fiscal no que concerne aos débitos relativos às inscrições nº 

417260/2013, 436211/2015, 452495/2016, 452496/2016, 452497/2016, 

todas da CDA nº 892/2018, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. 

Dessa forma, subsistindo o débito em relação à inscrição nº 469909/2017, 

determino a expedição de carta de citação ao endereço indicado no 

petitório de ID 30338147. Não havendo sucesso na empreitada, intime-se o 

exequente para que, em até 15 (quinze) dias, requeira as medidas que 

julgar pertinente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 25 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001414-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001414-17.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ADAO BATISTA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Inicialmente, defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Tendo em vista a suspensão das 

audiências determinada pela Portaria Conjunta nº 247/2020, bem como 

diante da manifestação da autora pela dispensa da referida solenidade, 

deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, todavia, havendo 

ulterior manifestação de interesse das partes, está será designada em 

momento oportuno. Cite-se o réu para contestar o pleito no prazo legal, 

sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do CPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

24 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001416-84.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRA DORTA DE FREITAS HIROTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS 

FEDERAIS (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

PROCESSO/CÓDIGO N° 1001416-84.2020 Vistos, etc Trata-se de ação 

ordinária proposta por ROSEMIRA DORTA DE FREITAS HIROTA em face da 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP), 

em que se pleiteia tutela de urgência antecipada para que a requerida 

deixe de descontar de sua conta corrente parcelas atinente ao contrato nº 

346878, referentes a mensalidade da associação, segundo a qual, não 

aderiu. Postula-se, ademais, inversão do ônus da prova e os benefícios da 

justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. No que tange à inversão de ônus 

da prova, entende-se que é um instrumento processual de facilitação de 

defesa do consumidor hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do 

Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor visando 

garantir seu acesso à ordem jurídica. Segundo o dispositivo mencionado 

são pressupostos para que se inverta o ônus de provar: hipossuficiência 

e verossimilhança. O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa 

economicamente mais fraca com incapacidade de produzir provas, e 

quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em virtude de 

coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e a 

pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é suficiente 

para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá com a 

verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do 

consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, 

V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo 

Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). É o que foi verificado no 

caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Tocante ao pedido de tutela de urgência, necessária à sua 

concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

conforme previsão contida no art. 300 do CPC. No caso em apreço, quanto 

à probabilidade do direito, tenho que não se pode impor à requerente a 

produção de prova negativa, vez que alega não ter se associado à 

requerida para justificar os descontos das mensalidades em sua conta 

corrente. Nesse ponto, conquanto tenham sido descontadas mensalidades 

desde novembro/2019, a peculiar situação da autora, pessoa idosa e 

carente de recursos, oferecem indícios de que referidos débitos podem 

ter passado despercebidos. Ademais, eventualmente demonstrada a 

existência de vínculo com a parte ré, ocasião em que será revogada a 

tutela de urgência, não vislumbro maiores prejuízos à requerida, que 

poderá voltar a descontar as mensalidades na conta corrente da autora. 

No tocante à urgência, verifica-se a existência de descontos médios de 

R$ 40,00 (quarenta reais) incidentes sobre proventos de aposentaria do 

INSS, o que compromete o sustento de pessoa idosa quando mais precisa 

do quantum para o custeio das necessidades urgentes, próprias da idade 

avançada. Em face do exposto, preenchidos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de 

determinar que a parte requerida se abstenha de proceder com a 

cobrança de mensalidades referente ao contrato nº 346878, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento. Intimem-se. Verifica-se que estão preenchidos os 
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requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Tendo em vista a suspensão das 

audiências determinada pela Portaria Conjunta nº 247/2020, deixo de 

designar, por ora, audiência de conciliação, todavia, havendo 

manifestação de interesse das partes, está será designada em momento 

oportuno. Cite-se o réu para contestar o pleito no prazo legal, sob pena de 

aplicação do disposto no art. 344 do CPC. Com a resposta, à réplica. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 24 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000491-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO(A))

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VINICIUS GARCIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000491-30.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON INVENTARIADO: 

RAFAEL VINICIUS GARCIA Vistos, etc. Trata-se de inventário dos bens 

deixados por RAFAEL VINICIUS GARCIA proposto por ELOIZA CRISTINA 

BERGER BARGON, cônjuge supérstite. A requerente foi nomeada como 

inventariante (ID 3072095). Apresentadas as primeiras declarações sob ID 

5484497, nas quais foram elencados os herdeiros, os bens e indicada a 

inexistência de dívidas. Com a petição, foram coligidos os documentos 

referentes aos bens deixados pelo “de cujus”. Requerimento da Fazenda 

Pública Estadual sob ID 11395967. Apresentação do comprovante de 

pagamento do ITCMD para o Estado de Mato Grosso por meio dos 

documentos de ID 17684555. Colacionados os documentos requestados 

pelo Juízo conjuntamente às petições de ID 17763809. Partilha amigável 

apresentada sob ID 17813142. A Fazenda Pública Municipal de Alta 

Floresta apresentou manifestação sob ID 22702189, indicando a 

existência de débitos de IPTU. Certidão negativa de débito da Fazenda 

Municipal juntada sob ID 22833950. A União manifestou ausência de 

interesse sob ID 25655570. Manifestação do Ministério Público sob ID 

30637898, opinando pela homologação do plano de partilha apresentado. É 

o relatório. Decido. Como questões processuais pendentes, indefiro o 

pedido do Estado de Mato Grosso visando a busca de bens do “de cujus”, 

vez que cabe ao ente demonstrar que diligenciou no sentido de localizar 

eventuais bens não trazidos à colação para, somente então, justificar a 

atuação do Poder Judiciário. Superado este ponto e verificando os 

documentos que instruem os autos, constato que os herdeiros, 

devidamente representados, consensualmente estabeleceram os termos 

da partilha de bens, tendo o Ministério Público, no interesse dos menores 

envolvidos, manifestado concordância com o plano de partilha. Não foram 

apresentadas impugnações pelas Fazendas Públicas ou eventuais 

interessados, além de terem sido coligidas certidões negativas de débitos 

emitidas pela União, pelo Estado de Mato Grosso, pelo Município de Alta 

Floresta e pelo Município de Guarantã do Norte, nos quais estão situados 

os bens que compõem o monte-mor. Ademais, o pagamento do ITCD 

devido ao Estado de Mato Grosso foi comprovado sob ID 17684568. Vejo, 

ainda, que os herdeiros e a cônjuge supérstite estão devidamente 

representados e seus correspondentes documentos tem cópias neste 

caderno processual digital. Desta feita, dispensável a apresentação das 

últimas declarações, uma vez que não há qualquer óbice para a partilha 

dos bens. Ante o exposto, presentes as formalidades essenciais ao 

processo de inventário, com base no art. 654 do Código de Processo Civil, 

homologo a partilha apresentada sob ID 17813142, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, salvo erros ou omissões e ressalvados os 

direitos de terceiros. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de 

mérito. Após o trânsito em julgado, em razão da demonstração do 

pagamento do ITCD, expeça-se o formal de partilha e, oportunamente, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Alta Floresta, 25 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001386-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001386-54.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MARCIA REGINA DIAS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. MARCIA REGINA DIAS, qualificada nos 

autos, ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Aduz, em síntese, ser segurada da 

previdência social e que, após o recebimento de auxílio-doença por certo 

período, a autarquia requerida negou-lhe indevidamente a manutenção do 

benefício. Juntou documentos. Citado, o INSS apresentou contestação sob 

ID 12167249, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No 

mérito, aduziu a inexistência de incapacidade laborativa e ausência da 

qualidade de segurada. Subsidiariamente, postulou que, em havendo 

procedência, a data do início do benefício seja a do laudo pericial 

apresentado em juízo, como também a incidência dos juros e correção 

monetária nos moldes do art. 5ª da Lei 11960/2009. Réplica sob ID 

14441705. Laudo pericial juntado sob ID 28118819. Em síntese, é o 

relatório. Decido. Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse 

de agir, vez que, quando da propositura da demanda, a autarquia 

previdenciária havia indeferido o pedido administrativo de prorrogação do 

benefício, conforme comunicação juntada sob ID 7302074. Outrossim, em 

que pese referido benefício ter sido concedido, posteriormente, na via 

administrativa, verifica-se que fixou termo final para o pagamento em 

24.12.2017 (ID 14441567), pelo que subsiste o interesse processual. A 

concessão do auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em análise à documentação 

juntada aos autos, denota-se que a qualidade de segurada da parte autora 

ficou devidamente demonstrada, conforme cópia da CTPS de ID 7301583, 

CNIS de ID 12167258 e mediante o recebimento do benefício de 

auxílio-doença entre 21/09/2016 a 24.12.2017. Outrossim, após perícia 

médica, também restou demonstrado nos autos que a parte autora 

encontra-se acometida de doença que a incapacita total e 

temporariamente para qualquer atividade laboral, de acordo com a 

conclusão constante no laudo (ID 28118819), sugerindo o afastamento 

laboral por um período inicial de 06 (seis) meses. Quanto ao início da 

incapacidade, tem-se que o laudo pericial aponta a época da realização 

das ultrassonografias, no ano de 2016, razão pela qual a data do início do 

benefício deve ser a partir da cessação indevida, ocorrida em 25.12.2017, 

tendo em vista que o benefício foi pago até o dia 24.12.2017 (ID 

14441567). Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Para a concessão de benefício por incapacidade é 

necessária prova da invalidez permanente para qualquer atividade laboral 
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- no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou 

para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos - tratando-se de auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91); da 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social; e do 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais. Além disso, a Lei exige, como pressuposto negativo, a 

inexistência de doença preexistente à filiação, salvo se evolutiva ou em 

estado de progressão. 2. Constatada a incapacidade total e permanente, 

sem possibilidade de reabilitação, com data de início anterior àquela em 

que cessado o benefício de auxílio-doença, é devido o benefício de 

aposentadoria por invalidez desde a cessação indevida. 3. Juros 

moratórios devidos no percentual de 1%, incidindo esse percentual até a 

entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Os honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula n. 111 

do  STJ ,  consoan te  p receden tes  d e s t a  C o r t e .  ( A C 

0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.121 de 

16/09/2015). 4. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta 

desprovidas. (AC 0024532-75.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.184 de 

13/11/2015). Apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese. Da antecipação dos efeitos da 

tutela. Para a concessão da tutela antecipada, necessária a verificação da 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300 do CPC. Partindo dessas premissas, no caso, a probabilidade do 

direito invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é 

extraída da documentação acostada à inicial, da qual constam exames e 

atestados médicos concluindo pela incapacidade temporária da 

demandante para o labor. Ademais, encontra-se acostado aos autos o 

laudo pericial de ID 28118819, atestando a incapacidade temporária total 

da parte autora para o trabalho. No que concerne ao requisito do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua presença no 

fato de se tratar de verba de caráter alimentar, de quem está 

impossibilitado de trabalhar. Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - 

INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE 

- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO 

IRREPARÁVEL - COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO 

PROVIDO. Se o acervo probatório comprova que a doença que motivou o 

pagamento do auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do 

INSS, justifica-se a manutenção do pagamento, até que a dúvida seja 

dirimida na ação própria, tendo em vista o caráter alimentar do benefício 

previdenciário. A multa deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da 

medida já que a questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, 

DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 07/08/2012, data da publicação no DJE 25/09/2012). Por 

conseguinte, foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, 

razão pela qual o deferimento de tutela antecipada é medida de rigor. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES aos pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a cessação 

indevida do benefício, ocorrida em 25.12.2017 (ID 14441567), julgando 

extinta a ação, com resolução de mérito. O auxílio-doença será devido até 

que a beneficiária recupere sua capacidade para as atividades laborativas 

ou, insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for 

aposentado por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91. 

Ao INSS, por fim, cumpre submeter a parte autora a exames 

médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes 

(art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica a 

parte autora obrigada a submeter-se a exames médico-periciais quando 

determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do benefício 

somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da situação 

fática, referente à incapacidade do requerente, sob pena de se incorrer 

em descumprimento de decisão judicial. Deve ser compensado eventual 

pagamento de benefício que a autarquia ré já tenha feito. A título de tutela 

de urgência, determino que o benefício alhures seja implantado no prazo 

de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A correção monetária deve 

ser aplicada desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os 

juros moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

CPC. Sem custas processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 26 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000384-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VIANA XAVIER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000384-44.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a 

emenda à inicial em todos os seus termos. Passo à análise do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. Insta delinear que de acordo com o 

Código de Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

deverá ser avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 

13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e 

tutelas de evidência, sendo que a primeira pressupõe a existência de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e ss., CPC), 

enquanto a última prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses 

previstas nos incisos I a IV do art. 311. No vertente caso, vislumbro que 

assiste razão à parte Autora, uma vez que estão presentes os elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme 

disposto no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente 

se consubstancia no fato do débito estar “sub judice” e o documento sob 

o Id n. 28782399 - Pág. 1, evidencia a inclusão do seu nome junto ao SPC. 

Há também urgência no pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, 

pois todos sabem que são funestos os efeitos da inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que provoca sérios transtornos, sendo 

certo que isso impede até mesmo da Requerente conseguir empréstimos, 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio. Ainda, neste sentido, vejamos “in verbis”: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO E PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO. Se a postulante 

alegou categoricamente que nunca contraiu a dívida que ensejou a 

inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não se 

mostra razoável esperar que ela faça prova de fato negativo. De fato, 

compete à empresa responsável pela inclusão do nome da suposta 

devedora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas acerca 

da alegada contratação dos serviços e do inadimplemento da obrigação, e, 

até lá, mostra-se irregular a inclusão/manutenção do nome da postulante 

nos cadastros de proteção ao crédito. (TJ-MG - AI: 10000160064663001 

MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 08/03/0016, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2016) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

EXCLUSÃO DO NOME DO ROL DE INADIMPLENTES – DISCUSSÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

Havendo discussão acerca da própria existência da dívida, viável excluir o 

nome do devedor no rol de inadimplentes, diante da presença do fumus 

boni iuris e do periculum in mora.” (TJ-MT - AI, 1331/2013, Dr. Marcos José 

Martins de Siqueira, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, 

Data da publicação no DJE 16/04/2013) Assim, por estarem presentes, no 
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caso em questão, os requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda (contrato n. 4282675061240000, no valor de 

R$ 524,48), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos termos do art.334, do Código de Processo civil, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO E 

CONFLITOS E CIDADANIA –CEJUSC, para designação de audiência de 

conciliação. CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para 

comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor 

público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o 

prazo para contestar se dará nos termos do art. 335, I e II, e que os fatos 

aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, todos da Lei 

13.105/15. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado 

ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2%(dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8°, 

do art. 334, do CPC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, 

conforme expresso no art. 334, da Lei 13.105/15. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito Alta Floresta, MT, 12 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004765-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. D. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA CORDEIRO BRITO JARDIM OAB - MG111535 (ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogados, acerca da redesignação da audiência conciliatória, a dar-se 

em 20/05/2020, às 14:30h, no CEJUSC desta Comarca.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Id 30718343, interpostos pela Parte Exequente; II) intimar a 

Parte Executada, ora Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 

1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004913-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 30434556; II) intimar as Partes, na figura de seus Advogados, 

acerca da redesignação da audiência conciliatória para o dia 27/05/2020, 

às 13:20h, a realizar-se no CEJUSC desta Comarca.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001012-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. A. J. K. (REQUERIDO)

E. K. W. M. (REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, acerca da redesignação da audiência conciliatória para 

28/05/2020, às 12:30h, a realizar-se no CEJUSC desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na figura de seu patrono, 

para comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 

26/05/2020, às 13:20 horas, no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIGISFREDO HOEPERS OAB - SC7478 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar as partes na figura de seus respectivos 

patronos, para comparecerem à audiência de conciliação redesignada 

para o dia 26/05/2020, ás 13h40min., no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar as partes, na figura de seus respectivos 

patronos, para comparecerem à audiência de conciliação redesignada 

para o dia 26/05/2020, às 14h, no CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-59.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na figura de seu patrono, 

para comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 

27/05/2020 às 12h, no CEJUSC.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na figura de seu patrono, 

para comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 

27/05/2020 às 14h20 min., no CEJUSC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR RODRIGUES PAPPEN (EXECUTADO)

VILSON PAPPEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003076-50.2019.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

da parte exequente, consistente na conversão do sequestro do Trator 

John Deere, Modelo 5055 E, n° do chassi: IBM5055ECE4003283, em 

PENHORA. Considerando que houve a avaliação no momento do 

seqüestro, o qual se deu em 30 de agosto de 2019, dispenso nova 

avaliação. Efetuada a penhora, INTIME-SE imediatamente a parte 

executada, pessoalmente, por via eletrônica, por carta direcionada ao 

endereço de citação ou POR EDITAL, acerca da penhora e avaliação. 

Após, AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação de embargos 

e CERTIFIQUE-SE o necessário (interposição, ou não, e tempestividade). 

Havendo apresentação de embargos, AUTUE-SE em APENSO ao presente 

feito e venham-me CONCLUSOS para apreciação, já com CERTIDÃO 

acerca da tempestividade dos mesmos. Caso não haja apresentação de 

embargos no prazo legal, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias. INTIMEM-SE. Alta Floresta, MT, 25 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA CARNHELUTTI (EXECUTADO)

MARIA TEREZA CARNHELUTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000072-39.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa Sicredi em face 

de Marilia Carnhelutti e sua genitora, Maria Tereza Carnhelutti, buscando o 

recebimento de seu crédito, constituído na Cédula de Crédito Bancário n. 

B61330812-1, no valor de R$ 32.685,86. Expedido mandado citatório 

pessoal, por oficial de justiça, este restou frutífero cf. teor da certidão sob 

o Id 12670958. Diante da inércia das executadas em se manifestarem no 

feito (Id 14172776), o banco exequente requereu a penhora on line, via 

bacenjud (Id 15279753), a qual restou infrutífera (Id 15369267). Após, o 

banco exequente indicou veículo de propriedade da primeira executada, 

requerendo sua penhora e restrição de circulação junto ao Detran (Id´s 

18091863 e 18540023), o que foi deferido, sendo realizada a restrição de 

circulação do veículo junto ao sistema Renajud (Id 19043532). Após, a 

primeira executada se manifestou sob o Id 22826937, alegando a nulidade 

de sua citação na pessoa de sua genitora, bem como a nulidade da 

restrição de circulação do veículo junto ao sistema Renajud, eis que 

sequer foi postulada pelo exequente. Oportunizada a manifestação ao 

exequente, este quedou-se inerte (Id 26117055). Após, vieram-me 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Rejeito a alegação da nulidade da 

ciltação arguida pela primeira executadad. Com efeito, consta na certidão 

do Oficial de Justiça (Id 12670958) que a segunda executada, sua 

genitora, se prontificou em comunica-la da presente ação. Outrossim, é 

cediço que o comparecimento espontâneo da parte requerida supre 

eventual falha no ato citatório. Isto posto, RATIFICO a citação realizada e 

rejeito a alegação de nulidade do ato citatório. Ademais, conforme acima 

exposto, a ação desse Juízo foi precedida de requerimentos do banco 

exequente, tanto no que se refere à buscas de ativos financeiros, via 

sistema Bacenjud, quanto no deferimento da penhora e inserção de 

restrição junto ao Detran, quanto à circulação do veículo indiciado pelo 

credor (Id´s 18091863, 18540023 e 19043532). Logo, válida a restrição 

inserida junto ao sistema Renajud, pelo que, igualmente rejeito essa 

alegação. Dessa forma, determino a expedição de penhora do veículo, 

conforme decisão sob o Id 18540023, mediante o recolhimento de 

diligencia pelo sr. Oficial de Justiça, intimando-se a devedora desse ato. 

Após, intime-se o banco credor para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 26 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001514-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE LUIZA S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001514-06.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos à Execução Fiscal ajuizados por Magazine Luiz S/A em face do 

Município de Alta Floresta/MT. Insurge-se contra a Execução Fiscal em 

apenso, resultante da aplicação de multa pelo PROCON-AF, através do 

processo administrativo n° 0116-000.432-7, instaurado a partir da 

reclamação de consumidor sobre a impressora HP Officejet 7612 que teria 

apresentado vício de fabricação. Assim, o consumidor pleiteou em sua 

reclamação administrativa a restituição do valor pago pelo produto, 

devidamente atualizado, o que não foi aceito pela ora Embargante, eis que, 

enviado o produto para vistoria técnica, houve a conclusão pela culpa 

exclusiva do consumidor no uso da impressora (conf. Id 19273674). 

Todavia, mesmo diante da necessidade de periciamento do produto, houve 

a aplicação de multa pelo Procon. Ainda, a decisão administrativa se deu 

despida de fundamentação e a multa foi aplicada em valor 

desproporcional. Assim, pugna pela nulidade do processo administrativo, 

eis que houve cerceamento de defesa, além de afronta ao princípio da 

motivação, bem como ao da razoabilidade e proporcionalidade. Desta feita, 

pleiteou a concessão de efeito suspensivo, visando a suspensão da 

exigibilidade da execução fiscal, até o final julgamento da lide, bem como, 

no mérito, o julgamento por sua procedência, com a condenação do 

Município requerido nos ônus sucumbenciais. Caso não seja afastada em 

sua integralidade a multa administrativa ora impugnada, requer, 

subsidiariamente, sua redução em atendimento aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Com a inicial foram anexados 

documentos ao PJE. Recebidos em seu efeito suspensivo, diante da 

segurança do Juízo, através de seguro caução (Id 21421524), 

determinou-se a intimação do Município Embargado para manifestação, a 
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qual ocorreu (Id 23947355). Alegou a inexistência de nulidade no 

processo administrativo; defendeu ainda a competência do PROCON para 

a imposição de penalidades de caráter coletivo ou individual, bem como 

defendeu o ato impugnado, o qual estaria devidamente fundamentado, 

sendo o valor da multa proporcional ao caso. Oportunizou-se às partes se 

manifestarem sobre eventuais provas a produzir justificando sua 

pertinência e relevância, sendo que ambas requereram o julgamento 

antecipado da lide. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

é de direito, dispensando a dilação probatória, razão pela qual passo a 

julgar antecipadamente a lide, no limite da controvérsia, conforme 

determina o artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não foram arguidas 

matérias preliminares pelo Município Embargado e reconheço presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação. Passo a decidir acerca da 

questão central de que tratam os presentes autos, relativa à imputação de 

multa pelo Município Embargado à Embargante, por meio da decisão 

administrativa proferida no bojo do processo administrativo FA n° 

0116-000.432-7. Pois bem, em análise aos autos, verifico que, em sede 

administrativa, a ora Embargante apresentou defesa, onde justificou a 

impossibilidade de apresentar proposta de acordo, eis que, em vistoria 

técnica do produto, constatou-se culpa exclusiva do consumidor no uso 

da impressora. Logo, diante da limitação probatória inerente ao 

procedimento administrativo, as partes deveriam ter sido remetidas ao 

âmbito judicial para dirimir a questão. Todavia, o órgão municipal limitou-se 

a imputar à ora Embargante a multa ora impugnada (decisão sob o Id 

19273674). Dessa feita, navegando pelo processo administrativo coligido 

aos autos, em especial quanto ao relatório da decisão sob o Id 19273674, 

corrobora-se a ausência de análise quanto ao pedido da parte Embargante 

para a solução do problema apresentado, através da realização de prova 

pericial no produto. Ora, o direito dos litigantes, seja no âmbito judicial ou 

administrativo, quanto ao contraditório e a ampla defesa corresponde a 

norma constitucional, enquanto direito fundamental, prevista no inciso LV, 

do art. 5º, da Lei Maior. “LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. Neste 

espeque, versa o inciso LIV, também da Constituição: “LIV - ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”. 

Dessa feita, restou comprovado nestes autos que houve o cerceamento 

de defesa da ora Embargante em sede administrativa; ainda, a via 

administrativa não se mostra adequada à realização de prova pericial, pelo 

que, o processo deveria ter sido encerrado sem a resolução do mérito, 

remetendo-se as partes para a via administrativa. Em consequência, deve 

ser declarado nulo o processo administrativo, senão vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA 

IMPOSIÇÃO DE MULTA - CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

DE PODERES - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO COMPROVADO - OFENSA AO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. In casu, a 

audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, realizou-se 

sem a prévia intimação do advogado regularmente constituído. Desta 

forma, diante das consequências advindas de tal ato conclui-se que a 

ausência de intimação do advogado para participar da citada fase 

procedimental resultou em efetivo prejuízo para o apelante, uma vez que 

implicou cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação de defesa 

oral, que teria permitido, como prevê a Constituição Federal, o exercício da 

ampla defesa, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos 

obscuros e controvertidos contidos na acusação e não elucidados na 

peça de resistência escrita. A Constituição da República (art. 5º, LIV e LV) 

consagrou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, também, no âmbito administrativo. A interpretação do 

princípio da ampla defesa visa a propiciar a quem quer que seja 

oportunidade de produzir conjunto probatório servível para a defesa. (Ap 

40275/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/12/2013, Publicado no DJE 10/12/2013)“. A 

conclusão acerca desta demanda não poderia ser divergente, eis que o 

controle da legalidade do processo administrativo deve ser exercido pelo 

Poder Judiciário, enquanto guardião da ordem normativa de nosso país. 

Diante da declaração de nulidade, resta o Município Embargado impedido 

de promover qualquer ato constritivo, bem como de inscrever o débito em 

dívida ativa, por decorrência lógica, eis que inexiste. Ante o exposto, com 

lastro no inciso I, do art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, para declarar a nulidade do processo administrativo 

n. 0116-000.432-7 e consequentemente a CDA originada da multa aplicada 

no bojo daquele feito, qual seja, CDA n. 67/2017. Condeno o Município 

Embargado no importe de 8% (oito por cento) do valor da multa ora 

impugnada, nos termos do inciso II, do §3º, do art. 85, do CPC, bem como à 

restituição de custas processuais à Embargante. Incabível a remessa 

necessária devido ao valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos (inciso III, 

§3º, do art. 496). Transitada em julgado, translade-se cópia aos autos 

executivos, os quais deverão vir conclusos para prolação de sentença e, 

caso não haja o requerimento de cumprimento de sentença dentro de 30 

(trinta) dias, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades 

necessárias. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 25 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000717-35.2016.8.11.0007 Vistos. BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A, propôs Ação de Cobrança contra alegando, 

em síntese, que, a requerida celebrou contrato de cartão de 

crédito/compra sob o n. 4485430, estando inadimplente com as faturas 

vencidas no período de 15/10/2010 a 15/10/2011, no valor atualizado de 

R$ 104.160,62. Com a inicial vieram os documentos, inclusive o extrato do 

débito (Id 3309164) e as faturas vencidas (Id 3309174 e ss). A inicial foi 

recebida, designando-se audiência de conciliação e determinando-se a 

citação/intimação do requerido (Id 3313755). Todavia, diante de sua não 

localização, apesar de diversas tentativas para tanto, deferiu-se sua 

citação por edital (Id 16325302), a qual ocorreu. Decorrido in albis o prazo 

para contestação, houve a nomeação de curador especial, o qual ofertou 

Contestação sob o Id 28495400. Alegou a ocorrência de prescrição 

quinquenal, considerando-se a data de vencimento de cada. Manifestação 

do Autor sob o Id 29468878. Oportunizada a manifestação sobre o 

interesse na dilação probatória, o Autor requereu o julgamento antecipado 

da lide. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Primeiramente, decreto a revelia do Requerido, uma vez que, 

devidamente citado por edital, não apresentou defesa. Ainda, verifico que 

não há necessidade de dilação probatória, especialmente a produção de 

outras provas em audiência, eis que os documentos constantes dos autos 

são suficientes para o deslinde da questão, razão pela qual passo ao seu 

julgamento. Não se pode olvidar que a presunção de veracidade a que 

induz os efeitos da revelia é relativa, subsistindo apenas se o autor 

comprova a ocorrência dos fatos que alega, em conformidade com o que 

preconiza o art. 373 do CPC. Examinando as provas carreadas aos autos, 

entendo estar devidamente comprovado o não pagamento do débito, pois 

o requerente está munido de documentos idôneos, assinados pelo 

requerido. Contudo, presente a causa prejudicial ao conhecimento do 

mérito, relativa à prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data do 

vencimento de cada fatura. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DEMORA 

NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO. A teor do artigo 206, §5º, do 

Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, uma vez 

não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não 

pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a 

determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a 

prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o 

desenvolvimento da relação processual. (N.U 0000605-45.2013.8.11.0086, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, 

Publicado no DJE 05/02/2020) Logo, considerando-se que a presente 

cobrança refere-se às faturas de cartão de crédito vencidas no período 

de 15/10/2010 a 15/10/2011 e que somente aos 01/11/2016 houve o 
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ajuizamento deste feito, tem-se que, quando do ajuizamento, já havia 

transcorrido o prazo prescricional quinquenal. ISTO POSTO, com fulcro 

nas disposições legais retro citadas, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC. Custas já 

recolhidas, pelo que, CONDENO o Autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Púbica do Estado 

que que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados 

os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se Após o transito em julgado, caso não seja pleiteado o 

cumprimento de sentença pelo Requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 26 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001058-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO KENDI MATSUURA (AUTOR(A))

LILIANE ESTEVES CARDOSO MATSUURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRACIL MIGUEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001058-56.2019.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA PARA 

ABSTENÇÃO DE ATO, ajuizada por SERGIO KENDI MATSUURA e sua 

esposa LILIANE ESTEVES CARDOSO MATSUURA, em face de MARCIO 

GRACIL MIGUEL . Alegam os autores serem compradores e legítimos 

possuidores dos seguintes lotes: • 01 Lote urbano com área de 1.000 

metros quadrados (lote 3/D – Quadra D, parque dos lagos, Perimetral 

Rogério Silva, Alta floresta – MT), registrado no CRI Alta Floresta – MT pela 

matricula mãe nº 18149 – livro 2-CL. • 01 Lote urbano com área de 1.000 

metros quadrados (lote 4/D – Quadra D, parque dos lagos, Perimetral 

Rogério Silva, Alta floresta – MT), registrado no CRI Alta Floresta – MT pela 

matricula mãe nº 18149 – livro 2-CL. Mencionam que a promessa de 

compra e venda inicial dos lotes foi efetuada pelo requerido e a imobiliária 

Caiabi em 16 de Setembro de 2008, cf. contratos de compra e venda, 

confissão de dívida e alienação fiduciária em garantia que seguem à 

exordial e que por sua vez são as vias originais entregues ao autor pelo 

próprio requerido quando do negócio realizado, para pagamento da 

seguinte forma: 100 (cem) parcelas variáveis vencíveis mês a mês. 

Ademais, afirmam que em 15 de maio do ano de 2012, após terem 

adquirido os lotes do requerido pelo valor de R$170.000,00 (cento e 

setenta mil reais) assumiram conforme cláusula 4, oitenta e uma e meia 

parcelas junto à Caiabi, como sendo parte do pagamento avençado, 

equivalendo há época a R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e honrou 

com os pagamentos de todas, conforme termo de quitação da empresa 

Caiabi. Ainda, salientam que os demais pagamentos se deram da seguinte 

forma (conforme contrato clausula 4 do contrato anexado à exordial): • 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fora pago mediante 03 (três) depósitos 

realizados no mesmo dia (17/05/2012) na conta indicada no contrato, qual 

seja, conta corrente 33132-5 agencia 1177-0 em nome STEPHANIE 

MACHADO MIGUEL – filha do requerido, sendo os valores de R$26.100,00 

+ R$18.000,00 + R$5.902,00. • R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) 

seriam depositados na mesma conta já citada na data de 17/11/2012, 

contudo, nesta data do pagamento, se houvesse parcelas em atraso, não 

pagas pelo requerido, deveria o autor – como efetivamente fez, pagar a 

empresa Caiabi e descontar o valor do repasse a ser feito ao requerido. 

Assim, na data de pagamento dos R$85.000,00 (17/11/2012), o autor 

verificou junto a Caiabi que existiam parcelas em aberto que possuíam 

como data de vencimento período anterior ao contrato celebrado, de 

maneira que reteve o valor correspondente e pagou ao requerido o total 

de R$63.688,52 (Sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e dois centavos) representados por DOC e ainda o valor de 

R$6.070,75 (Seis mil e setenta reais e setenta e cinco centavos) 

representado por TED, totalizando R$69.759,27 (Sessenta e nove mil 

setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos). Destacam 

que o requerido devia à empresa Caiabi, o valor atualizado de R$39.294,23 

(trinta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três 

centavos) referente às seguintes parcelas não pagas: Lote 03 - 

30/07/2011, 30/08/2011, 30/09/2011, 30/10/2011, 30/11/2011, 30/12/2011 

e 30/04/2012; - Lote 04 - 10/01/2010, 10/02/2010, 10/03/2010, 10/07/2010, 

10/08/2010, 10/09/2010, 10/08/2011, 10/09/2011, 10/10/2011, 10/11/2011, 

10/12/2011, 10/01/2012 e 10/02/2012. Todavia, alegam os autores que 

quitaram as parcelas acima através de acordo extrajudicial no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), (acordo anexo à exordial). Desta feita, ante 

a comprovação da quitação contratual, pleiteiam a obrigação do requerido 

em assinar a cessão de direitos em prol dos autores, junto à empresa 

Caiabi ou conforme melhor juízo, o suprimento judicial desta assinatura, via 

ordem de transferência dos imóveis diretamente aos autores. Pugnam em 

sede de tutela de urgência que o requerido se abstenha de qualquer ato 

de ameaça, turbação ou esbulho em relação aos lotes objeto desta ação. 

Com a inicial vieram diversos documentos. Recebida a inicial, 

determinou-se a prioridade de tramitação, em virtude de pessoa idosa no 

feito. Ainda, indeferida a tutela de urgência, ante a ausência do perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo designada audiência 

conciliatória (Id 19064893). Audiência conciliatória restou inexitosa em 

razão da ausência dos autores (Id 20491772). O requerido apresentou 

contestação sob o Id 20980604. Alega preliminarmente a inépcia da inicial, 

vez que a exordial qualifica o Sr. Marcio Gracil Miguel, como tendo estado 

civil desconhecido e no contrato de compra e venda em litigio identifica 

como sendo casado. No mérito, requer a improcedência da ação. Em sede 

de pedido contraposto, requer a anulação do negócio jurídico, 

subsidiariamente, a condenação dos autores na quantia de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente 

desde 15.05.2012, ante o não pagamento integral do contrato. Os autores 

apresentaram impugnação à contestação (Id 21889101). Intimadas as 

partes a especificarem as provas, o requerido requereu o julgamento 

antecipado da lide (Id 22537708), sendo que a parte autora requereu a 

designação da audiência instrutória. Em atividade saneadora, houve a 

rejeição da preliminar arguida, a fixação dos pontos controvertidos, o 

deferimento da produção de prova oral em audiência e a designação de 

audiência instrutória. Após, o autor apresentou atestado médico 

justificando sua impossibilidade de comparecer à solenidade e requereu o 

julgamento do mérito, tendo o requerido se insurgido contra essa pedido. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando-se que o 

requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 22537708), não se 

justifica sua insurgência quanto ao pedido do autor nesse mesmo sentido. 

No mérito, os pedidos procedem. Com efeito, restou comprovado nos 

autos, através da prova documental anexada, que houve a celebração 

válida de ambos os contratos de compra e venda (Id 15690316 e Id 

18687870). No ponto, destaco que em ambos os instrumentos contratuais, 

o requerido declarou que era viúvo. Ainda, os comprovantes de 

pagamento juntados sob os Id´s 18687872 e 18687912, onde a filha 

comum do requerido e sua esposa, STEPHANIE MACHADO MIGUEL está 

autorizada para o recebimento dos valores, traz a presunção de que a 

esposa do requerido tinha pleno conhecimento sobre a transação 

realizada entre os Autores e o requerido. Nessa senda, nos termos do 

artigo 373, inciso II, incumbiria ao requerido comprovar a invalidade dos 

contratos celebrados com os Autores, em razão da ausência de outorga 

uxória, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, considerando-se os 

deveres de boa-fé objetiva inerentes aos atos da vida civil, os quais 

vedam o comportamento contraditório, bem como em razão do 

conhecimento da esposa do requerido sobre o negócio jurídico e sua 

inércia em realizar qualquer ato de oposição ao negócio celebrado entre 

os Autores e o requerido, deve-se considerar como perfeito o ato jurídico 

realizado. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRINCÍPIO DO “PACTA SUNT 

SERVANDA” – RELATIVIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO 

CONCRETO – APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE” – 

CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM” – OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETO E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode acatar o 

argumento de abusividade de cláusula contratual que impõe regras para o 

estorno de valores, somente quando, após 6 (seis) anos de vigência 

contratual, e em razão de prejuízos, a parte pretende anula-la, isto porque, 

aceitar o argumento do Apelante seria legitimar o comportamento 

contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no 

ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, e a 
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função social do contrato. Aplicação da tutela de confiança, por meio do 

“tu quoque”. No “tu quoque” a contradição reside na adoção indevida de 

uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento 

posterior (Ap 30802/2018, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 

06/08/2018) Isto posto, declaro a validade dos contratos de compra e 

venda celebrados entre os Autores e o requerido. Ademais, conforme 

comprovantes de pagamento juntados sob os Id´s 18687872 e 18687912 

tem-se que houve o pagamento integral do valor pactuado entre as partes, 

inclusive no que se refere às parcelas vencidas, junto à imobiliária Caiabi. 

Por fim, ausente qualquer comprovação de débito dos autores para com o 

requerido, pelo que, INDEFIRO o pedido contraposto. Em consequência, 

PROCEDE o pleito autoral para fixar ao requerido a OBRIGAÇÃO DE 

FAZER consistente em assinar a cessão de direitos em prol dos autores, 

junto à empresa Caiabi, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do transito 

em julgado da presente sentença, sob pena de incidência de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ainda, DEFIRO a tutela de urgência 

e fixo ao requerido a obrigação de não fazer, consistente em se ABSTER 

de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho em relação aos lotes 

objeto desta ação, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

fixar ao requerido a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em assinar a 

cessão de direitos em prol dos autores, junto à empresa Caiabi, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar do transito em julgado da presente sentença, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Ainda, DEFIRO a tutela de urgência e fixo ao requerido a obrigação 

de não fazer, consistente em se ABSTER de qualquer ato de ameaça, 

turbação ou esbulho em relação aos lotes objeto desta ação, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em razão 

da sucumbência recíproca, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 1º e 2º do 

CPC. Intimem-se. Após o transito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 26 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004779-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

Dezembro de 2019, às 16:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004779-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 28087133, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única 08491, foi devidamente 

recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do 

inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 28087133, bem como, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta 

Floresta, 26 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001823-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Alta Floresta, 25 de março de 2020 Senhor 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 535, § 

3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença transitada 

em ju lgado,  profer ida nos autos e le t rôn icos de n º 

1002918-92.2019.8.11.0007, que tem como partes Luiz Fernando 

Cassilhas Volpe e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do 

valor a seguir descrito em favor do exequente Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe, portador do CPF nº 546.242.318-72, que deverá ser efetuado por 

meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO Isabela 

Reis de Oliveira Portela R$0,00 0 3,16% R$94,64 R$ 2.901,63 Atualizado 

até dia 25/032020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de Direito À 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do Líbano, nº 

2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002477-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PRECHEDES DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002477-14.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: M. J. V. B. 

CASADO - ME EXECUTADO: ANA PAULA PRECHEDES DOS SANTOS DA 

CRUZ Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 

10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito (art. 523, CPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao cumprimento de 

sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará com as custas 

processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da 

Lei nº 9.099/95. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 
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continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004674-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL ARBITRAL ALTA FLORESTA - TAAF (REQUERIDO)

IMPERIAL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004674-39.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELIAS ARAUJO 

REQUERIDO: IMPERIAL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, 

TRIBUNAL ARBITRAL ALTA FLORESTA - TAAF Vistos. Defiro o pedido da 

parte autora de Id nº 29323533. Proceda-se a citação/intimação da parte 

ré Tribunal Arbitral Alta Floresta – TAAF, através de seu representante 

legal Sr. Silvanei João da Silva, por meio de Oficial de Justiça, dos termos 

da petição inicial, bem como para comparecer em audiência de conciliação 

a ser designada, observando-se o endereço apresentado na petição 

acima mencionada. Conste no mandado a advertência de que o não 

comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, 

Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000594-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Alta Floresta, 25 de março de 2020 Senhor 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 535, § 

3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença transitada 

em ju lgado,  profer ida nos autos e le t rôn icos de n º 

1000594-66.2018.8.11.0007, que tem como partes Rodrigo Alves de 

Souza e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do valor a 

seguir descrito em favor do exequente Rodrigo Alves de Souza, portador 

do CPF nº 010.957.291-28, que deverá ser efetuado por meio do 

recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via 

d e p ó s i t o  j u d i c i a l ,  c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  s i t e 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO Rodrigo 

Alves de Souza R$0,00 0 0,00% R$0,00 R$ 1.046,70 Atualizado até dia 

25/032020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de Direito À 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do Líbano, nº 

2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000657-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Alta Floresta, 25 de março de 2020 Senhor 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 535, § 

3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença transitada 

em ju lgado,  profer ida nos autos e le t rôn icos de n º 

1000657-91.2018.8.11.0007, que tem como partes Luiz Fernando 

Cassilhas Volpe e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do 

valor a seguir descrito em favor do exequente Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe, portador do CPF nº 546.242.318-72, que deverá ser efetuado por 

meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO Luiz 

Fernando Cassilhas Volpe R$0,00 0 19,09% R$1.972,78 R$ 8.362,31 

Atualizado até dia 25/032020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de 

Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001600-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS SABINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001600-45.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA THAIS 

SABINO DE SOUZA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE Vistos. 

Proceda-se a elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da 

presente execução judicial diretamente no Sistema de Requisição de 

Pagamento (SRP), nos termos da Portaria nº 528/2019-PRESS-TJMT. Na 

sequência, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO direcionado ao Presidente do TJMT, 

nos termos da decisão de Id nº 23801916. Indefiro o pedido do exequente 

de Id nº 26099595, eis que incompatível com a legislação vigente (Art. 13, 

inciso II, da Lei nº 12.153/2009). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NIPPOGOLDEN FREQUENCY DO BRASIL LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003315-54.2019.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIO 

CELESTINO DE MIRANDA REQUERIDO: NIPPOGOLDEN FREQUENCY DO 

BRASIL LTDA. - ME Vistos. Considerando o endereço apresentado pelo 

requerente, CITE-SE a parte requerida dos termos da petição inicial, bem 

como para comparecer à audiência de conciliação a ser designada após o 

fim do período de suspensão dos prazos processuais (Portaria Conjunta 

nº 249/2020), advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá 

resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOCI AZEVEDO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001397-78.2020.8.11.0007 AUTOR: LOCI AZEVEDO 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, trazendo aos 

autos holerites atualizados a fim de comprovar a manutenção dos 

descontos em folha de pagamento, sob pena de indeferimento do pedido 

de tutela de urgência. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 26 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERINALDA DOS SANTOS E SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001399-48.2020.8.11.0007 AUTOR: GERINALDA DOS 

SANTOS E SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Antes 

de apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo aos autos holerites atualizados a fim de comprovar a 

manutenção dos descontos em folha de pagamento, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela de urgência. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002883-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Alta Floresta, 26 de março de 2020 Senhor 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 535, § 

3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença transitada 

em ju lgado,  profer ida nos autos e le t rôn icos de n º 

1002883-06.2017.8.11.0007, que tem como partes Carlos Eduardo 

Barbosa de Lima e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do 

valor a seguir descrito em favor do exequente Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima, portadora do CPF nº 020.522.651-55, que deverá ser efetuado por 

meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO Carlos 

Eduardo Barbosa de Lima R$0,00 0 0,00% R$0,00 R$ 1.137,74 Atualizado 

até dia 26/032020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de Direito À 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do Líbano, nº 

2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002057-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que conforme expedientes dos autos, a Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso tomou ciência do Ofício Requisitório no dia 13/03/2020, 

tendo seu prazo para pagamento esgotado no dia 17/06/2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002920-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que conforme expedientes dos autos, a Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso tomou ciência do Ofício Requisitório no dia 13/12/2019, 

tendo seu prazo para pagamento esgotado somente no dia 14/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002924-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que conforme expedientes dos autos, a Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso tomou ciência do Ofício Requisitório no dia 05/12/2019, e o 

seu prazo para pagamento se encerra no dia 11/05/2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1003793-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 190/2020 Alta Floresta, 18 de março de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1003793-62.2019.8.11.0007, que tem como partes ELISANGELA LEITE 

QUADRA DA COSTA e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O 

PAGAMENTO do valor a seguir descrito em favor do exequente 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA, portador do CPF nº 

059.091.469-39, que deverá ser efetuado por meio do recolhimento das 

guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, 

c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  s i t e 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA R$0,00 0 11,86% R$ 659,22 R$ 

4.899,29 Atualizado até 18/03/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro 

Juíza de Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. 

República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 

78048-196 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004000-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Alta Floresta, 25 de março de 2020 Senhor 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 535, § 

3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença transitada 

em ju lgado,  profer ida nos autos e le t rôn icos de n º 

1004000-95.2018.8.11.0007, que tem como partes Franssiely Longhini 

Carlos Possamae e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO 

do valor a seguir descrito em favor do exequente Franssiely Longhini 

Carlos Possamae, portadora do CPF nº 991.532.461-87, que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor 

líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no site 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO 

Franssiely Longhini Carlos Possamae R$0,00 0 21,67% R$3.231,43 R$ 

11.680,57 Atualizado até dia 25/032020 Milena Ramos de Lima e Souza 

Paro Juíza de Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. 

República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 

78048-196 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000833-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Alta Floresta, 26 de março de 2020 Senhor 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 535, § 

3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença transitada 

em ju lgado,  profer ida nos autos e le t rôn icos de n º 

1000833-07.2017.8.11.0007, que tem como partes Vitor Rondon Borges 

de Campos e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do valor 

a seguir descrito em favor do exequente Vitor Rondon Borges de Campos, 

portadora do CPF nº 006.493.061-04, que deverá ser efetuado por meio 

do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via 

d e p ó s i t o  j u d i c i a l ,  c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  s i t e 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO Vitor 

Rondon Borges de Campos R$0,00 0 21,67% R$3.231,43 R$ 11.680,57 

Atualizado até dia 26/032020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de 

Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002950-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 184/2020 Alta Floresta, 18 de março de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1002950-68.2017.8.11.0007, que tem como partes ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O 

PAGAMENTO do valor a seguir descrito em favor do exequente ABDIEL 

VIRGINO MATHIAS DE SOUZA, portador do CPF nº 024.704.181-51, que 

deverá ser efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes, 

sendo o valor líquido transferido via depósito judicial, com guia emitida no 

site http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e 

os impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO ABDIEL 

VIRGINO MATHIAS DE SOUZA R$0,00 0 14,20% R$ 928,55 R$ 5.609,32 

Atualizado até 18/03/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de 

Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 
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INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004312-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Oficio nº 188/2020 Alta Floresta, 18 de março de 2020 

Senhor Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 

535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado, proferida nos autos eletrônicos de nº 

1004312-71.2018.8.11.0007, que tem como partes MELORI ESTELA 

FAVETTI e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do valor a 

seguir descrito em favor do exequente MELORI ESTELA FAVETTI, portador 

do CPF nº 014.871.011-55, que deverá ser efetuado por meio do 

recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via 

d e p ó s i t o  j u d i c i a l ,  c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  s i t e 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO MELORI 

ESTELA FAVETTI R$0,00 0 3,19% R$ 95,72 R$ 2.907,73 Atualizado até 

18/03/2020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de Direito À 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do Líbano, nº 

2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002917-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV Alta Floresta, 26 de março de 2020 Senhor 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso: Nos termos do artigo 535, § 

3º, II, do Novo Código de Processo Civil, em virtude de sentença transitada 

em ju lgado,  profer ida nos autos e le t rôn icos de n º 

1002917-78.2017.8.11.0007, que tem como partes Abdiel Virgino Mathias 

de Souza e Estado de Mato Grosso, REQUISITO O PAGAMENTO do valor a 

seguir descrito em favor do exequente Abdiel Virgino Mathias de Souza, 

portadora do CPF nº 024.704.181-51, que deverá ser efetuado por meio 

do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido transferido via 

d e p ó s i t o  j u d i c i a l ,  c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  s i t e 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, e os 

impostos devidos pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, 

conforme apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá 

ocorrer no prazo de 60 (sessenta dias), contados do recebimento desta 

requisição, sob pena de sequestro/bloqueio on-line do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, nos termos do Art. 13, I, §1º da Lei 

12.153/2009. CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO Abdiel 

Virgino Mathias de Souza R$0,00 0 15,28% R$1.087,41 R$ 6.028,15 

Atualizado até dia 26/032020 Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de 

Direito À Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso Av. República do 

Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano. Cuiabá/MT – CEP 78048-196 SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA MARTARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BARBOSA LEGASPE BELANI OAB - SP264638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010156-48.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SILVIA CRISTINA MARTARELLI 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A, VIVO S.A. Vistos. A parte devedora 

efetuou o depósito judicial da dívida referente à indenização por danos 

morais (ID nº. 4625419) e a credora requer o levantamento do valor 

depositado judicialmente, bem como a intimação da executada para pagar 

o valor remanescente, conforme consta no ID nº. 8328833. Assim, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se o credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, 

intime-se o executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do 

montante remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 

8328833. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de julho de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002843-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOLFETTO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002843-87.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ELAINE 

GOLFETTO GONCALVES EXECUTADO: EDER RODRIGUES RIBEIRO Vistos. 

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o espólio não está 

devidamente representado no processo. Desta feita, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar ao processo termo de 

inventariante, a fim de regularizar a representação processual do espólio, 

nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março 

de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS LOURENCO OAB - MT26301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 
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do Processo: 1000796-09.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: IRACI DE 

OLIVEIRA MATOS EXECUTADO: BANCO PAN Vistos. Tendo em vista o 

teor da certidão lançada no Id nº 30712657 e considerando que o valor 

depositado judicialmente no ID nº 19315521, mencionado na referida 

certidão, se trata de restituição feita pela autora do valor indevidamente 

creditado em sua conta bancária pelo Banco Pan, determino a restituição 

da quantia ao executado. Assim, INTIME-SE o Banco Pan para, em cinco 

dias, informar nos autos os dados bancários e, na sequência, EXPEÇA-SE 

alvará de liberação em favor da mencionada parte do montante depositado 

no ID nº 19315521. Após, o trânsito em julgado da sentença já proferida 

no feito, arquive-se, observando-se se há custas processuais pendentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002781-13.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZILDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Indeferida a assistência 

judiciária gratuita à parte recorrente, deixou de efetuar o recolhimento do 

preparo, consoante se verifica da certidão de Id nº 30683868. Conforme 

preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo 

será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse 

sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. 

Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, se nada for requerido 

em 15 dias, arquive-se, observadas as formalidades legais, principalmente 

em relação a eventuais custas processuais pendentes de quitação, se for 

o caso. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001269-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001269-29.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON 

BORGES DE CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

HOMOLOGO a renúncia ao valor excedente ao montante previsto na Lei 

Estadual n° 10.656/2017 como de pequeno valor. Assim, RETIFIQUE-SE o 

valor da causa para R$ 14.169,00, correspondente a 100 (cem) UPFs/MT 

na data da distribuição da ação. Após, cumpra-se a decisão de Id nº 

29532470, in verbis: “Em caso de renúncia ao crédito de valor excedente, 

EXPEÇA-SE RPV via Sistema SRP diretamente ao ente público, na pessoa 

de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os documentos 

relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento 11/2017-CM, requisitando o 

pagamento do valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de 

que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão.” Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALAN VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002345-54.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE ALAN 

VASCONCELOS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pela parte 

recorrente, uma vez que foi condenada nas penalidades decorrentes da 

litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com 

a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer 

benesse processual. A respeito do assunto segue a jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 
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HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo do Mandado de 

Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em face de decisão 

proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ROCHA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001442-82.2020.8.11.0007 AUTOR: JOAO VITOR ROCHA 

DE CASTRO REU: OI BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que 

a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se imediatamente, ante a urgência que o caso requer. Alta 

Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010562-06.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE PAULA MERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010562-06.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCAS DE PAULA 

MERA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato Grosso para 

pagamento do valor referente aos honorários advocatícios, o qual, mesmo 

intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 (sessenta) dias. A 

parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de ativos financeiros em 

face do ente executado via sistema BacenJud, a fim de fazer valer a 

ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de Pequeno Valor está 

prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no art. 535, inciso II, § 

3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da Constituição 

Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, 

in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...] § 3º. O 

disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. A Lei 

n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do 

prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação da RPV e relativamente 

ao sequestro de numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas 

hipóteses do ente estatal também permanecer hirto, como é o caso, 

inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Em 

resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, mediante ofício 

requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a causa, que 

disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do sistema de 

“Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, 

perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores 

suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 
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BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 

satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 

valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 

DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio do valor líquido referente aos 

honorários advocatícios em contas bancárias da Fazenda Pública 

executada porventura existentes no sistema financeiro nacional, por 

intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive poderá ser renovado, se 

necessário, com a juntada aos autos das vias da operação, no montante 

indicado em cálculo atualizado até o momento. Efetivado o 

bloqueio/sequestro do valor líquido referente aos honorários advocatícios 

com sucesso, documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

a quantia constritada deverá ser transferida para a conta de depósitos 

judiciais. Após a devida vinculação do valor bloqueado, expeça-se alvará 

eletrônico para liberação da quantia em favor da do advogado da parte 

exequente, observando-se os dados bancários fornecidos. Se o 

sequestro do valor for exitoso, oficie-se imediatamente à Fazenda Pública, 

requisitando-se o recolhimento da RPV referente aos honorários 

advocatícios liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de 

pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito, bem como para 

providenciar o recolhimento do valor do tributo, conforme o cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar, uma vez que fora bloqueado o 

valor líquido. Por fim, cumpra-se as decisões anteriores, expedindo-se o 

precatório referente ao crédito principal (valor da condenação). 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000780-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 21 de 477



do Processo: 1000780-89.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIRO CEZAR DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública Estadual. 

Em detida análise do feito e do cálculo aportado ao Id nº 12391125, 

verifica-se que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido para 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, já que o artigo 1º da Lei 

Estadual nº 10.656/2017 estabelece que serão consideradas como de 

pequeno valor as obrigações cujo valor não exceda 100 (cem) UPFs/MT, e 

o valor atual da UPF/MT é de R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e 

doze centavos, Fonte: http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt). Assim, 

INTIME-SE o exequente para informar se deseja prosseguir a execução 

através de Requisição de Pequeno Valor (observado o limite previsto no 

art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017), renunciando a quantia excedente, 

ou através de expedição de Precatório, nos termos do artigo 4º da Lei 

suso, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de renúncia ao crédito de 

valor excedente, voltem os autos eletrônicos conclusos para homologação 

da renúncia e do novo cálculo. De outro norte, caso não haja renúncia ao 

crédito de valor excedente, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO direcionado ao 

Presidente do TJMT, nos termos do artigo 13, II, da Lei nº 12.153/2009. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001202-98.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ LINO DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO 

DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO 

DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de 

dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não 

caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de 

dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do 

CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a 

satisfação do direito do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de valores, 

motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como 

termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 

10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010193-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010193-75.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES 

DE OLIVEIRA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato 

Grosso, o qual, mesmo intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 

60 (sessenta) dias. A parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de 

ativos financeiros em face do ente executado via sistema BacenJud, a fim 

de fazer valer a ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de 

Pequeno Valor está prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no 

art. 535, inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º 

da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional n.° 30/2000, in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de 

natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 

exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 

à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 

pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos 

para este fim. [...] § 3º. O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à 

expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações 

definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, 

Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada 

em julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo 

Civil estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do 

juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente”. A Lei n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação 

da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a 

prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer 

hirto, como é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3o do art. 100 da Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição 

judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da 

Fazenda Pública”. Em resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, 

mediante ofício requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a 

causa, que disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do 

sistema de “Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o 

pagamento, perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de 

valores suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 

BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 

satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 
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obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 

valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 

DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio do valor líquido em contas bancárias 

da Fazenda Pública executada porventura existentes no sistema 

financeiro nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive 

poderá ser renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da 

operação, no montante indicado em cálculo atualizado até o momento. 

Efetivado o bloqueio/sequestro do valor líquido com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta de depósitos judiciais. 

Após a devida vinculação do valor bloqueado, expeça-se alvará eletrônico 

para liberação da quantia em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários fornecidos. Se o sequestro do valor for exitoso, oficie-se 

imediatamente à Fazenda Pública, requisitando-se o recolhimento da RPV 

liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito, bem como para providenciar o 

recolhimento do valor do tributo, conforme o cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar, uma vez que fora bloqueado o valor líquido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011259-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8011259-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VALNIR TELLES 

DE OLIVEIRA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato 

Grosso, o qual, mesmo intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 

60 (sessenta) dias. A parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de 

ativos financeiros em face do ente executado via sistema BacenJud, a fim 

de fazer valer a ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de 

Pequeno Valor está prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no 
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art. 535, inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º 

da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional n.° 30/2000, in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de 

natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 

exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e 

à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 

pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos 

para este fim. [...] § 3º. O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à 

expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações 

definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, 

Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada 

em julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo 

Civil estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do 

juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente”. A Lei n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação 

da RPV e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a 

prestação jurisdicional nas hipóteses do ente estatal também permanecer 

hirto, como é o caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 

3o do art. 100 da Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição 

judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da 

Fazenda Pública”. Em resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, 

mediante ofício requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a 

causa, que disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do 

sistema de “Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o 

pagamento, perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de 

valores suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 

BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 

satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 

valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 

DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 
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responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio do valor líquido em contas bancárias 

da Fazenda Pública executada porventura existentes no sistema 

financeiro nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive 

poderá ser renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da 

operação, no montante indicado em cálculo atualizado até o momento. 

Efetivado o bloqueio/sequestro do valor líquido com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta de depósitos judiciais. 

Após a devida vinculação do valor bloqueado, expeça-se alvará eletrônico 

para liberação da quantia em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários fornecidos. Se o sequestro do valor for exitoso, oficie-se 

imediatamente à Fazenda Pública, requisitando-se o recolhimento da RPV 

liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito, bem como para providenciar o 

recolhimento do valor do tributo, conforme o cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar, uma vez que fora bloqueado o valor líquido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004744-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BAPTISTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DOS REIS DE MELLO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004744-56.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ALZIRA 

BAPTISTELA EXECUTADO: MIZAEL DOS REIS DE MELLO EIRELI Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor 

exequendo. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

parcialmente frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora 

Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intimem-se 

as partes quanto à penhora parcial realizada. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001701-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONISON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. DE MENDONCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001701-82.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RONISON DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: L. R. DE MENDONCA & CIA LTDA - ME Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofícios às empresas de gestão de pagamentos, tendo em 

vista que a medida não é compatível com o rito previsto na Lei n. 9.099/95. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010920-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA HACKBARTH OAB - MT0020485A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010920-34.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIANE 

RAMOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, desde que tenha poder expresso para receber no instrumento de 

procuração. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT para fim de 

cobrança pela CAA. Intimem-se. Após, arquive-se, com as formalidades 

de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA DRESCH RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YNCA TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000560-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SAMIA DRESCH 

RAMOS EXECUTADO: YNCA TURISMO LTDA - ME Vistos. A parte credora 

informa que a obrigação foi satisfeita e requer a extinção do processo 

executivo. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002337-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002337-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: QUETILA 

TAMARA SOARES TOMKIEL EXECUTADO: ASSOCIACAO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em 

análise aos autos eletrônicos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo. Ademais, a solução amigável do conflito está em consonância 

com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação 

celebrada entre as partes. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o devedor 

para iniciar o pagamento mensal das parcelas acordadas, no prazo de dez 

dias, mediante depósito bancário na conta indicada pela parte credora do 

Id nº 29739212. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000162-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENER DOS SANTOS COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000162-81.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES EXECUTADO: DENER DOS SANTOS COSTA Vistos 

etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Perscrutando os autos, verifico que o credor, apesar de 

devidamente intimado para se manifestar no processo, quedou-se inerte. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pelo exequente, porquanto resta evidenciado que o 

exequente não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora, não restando outra alternativa, senão a extinção do feito em 

razão do abandono do autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos à CAA para fim de cobrança das custas 

processuais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003918-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003918-30.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LEILA CRISTINA 

DA PENHA MULLER SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o 

pedido de audiência instrutória formulado pela parte requerida na 

contestação e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente 

in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo 

Civil. I – Preliminar - Incompetência do Juízo em Razão da Necessidade de 

Perícia O banco requerido arguiu a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial ante a necessidade de realização de perícia, justificando que o 

contrato ora discutido foi regularmente formalizado e assinado pela própria 

autora. Quanto a esse ponto, compulsando os autos, verifica-se que não 

há dúvidas quanto ao fato da assinatura lançada no contrato de adesão 

ser verdadeiramente da autora, quando ela própria afirma em sua petição 

inicial que assinou o instrumento. Deste modo, a perícia técnica faz-se 

desnecessária, sendo o procedimento sumaríssimo compatível com a 

demanda, razão pela qual rejeito a preliminar. II - Mérito Trata-se de Ação 

de Nulidade Contratual c/c pedido de Repetição do Indébito e Indenização 

por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência, proposta por LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS em 

face de BANCO DAYCOVAL S/A. No mérito, a parte autora alegou que é 

servidora pública municipal e, por intermédio de um agente da instituição 

bancária requerida, com esta contratou o que acreditava ser um 

empréstimo consignado, transação esta que se deu em abril de 2015 no 

valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas, para o que assinou um termo de adesão, 

informando, outrossim, que não lhe foi fornecida uma via do contrato 

assinado, o que somente conseguiu após muita insistência. Aduziu, ainda, 

que ao contatar o banco visando a quitação do empréstimo contratado, foi 

surpreendida com a informação de que não se tratava de empréstimo 

consignado, com quantidade fixa de parcelas, mas, sim, da contratação de 

um cartão de crédito consignado, no qual a requerente estava pagando 

mensalmente apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, 

ou seja, para a quitação do empréstimo a autora teria que desembolsar o 

valor original do empréstimo. Ressaltou, por fim, que não tinha 
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conhecimento de que era este o produto contratado e que sequer 

desbloqueou ou utilizou o aludido cartão de crédito. Ao analisar o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, este juízo deferiu a medida liminar 

para determinar que o requerido promovesse a suspensão do desconto 

mensal das parcelas referentes à relação jurídica objeto da presente 

demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), consoante decisão lançada no ID 

nº. 23715554. Por seu turno, em sede de contestação, o banco requerido 

argumentou o exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito 

passível de danos morais, defendendo, ainda, a validade do contrato 

celebrado, sob o argumento de que é descabida a alegação da autora de 

que foi enganada para contratar um CARTÃO DE CRÉDITO, afirmando que 

“o contrato celebrado entre partes é absolutamente claro, textual e 

ostensivo ao indicar expressamente se tratar de operação de “CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO” (sic da contestação). Por fim, impugnou os 

cálculos apesentados na exordial e pleiteou a autorização de 

compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura a 

consumidora ainda possua com o demandado, caso haja a procedência de 

algum pedido autoral, fundamento tal pleito no Art. 368 do CC. Pois bem. 

Pelo que consta dos autos é incontroverso que as partes mantiveram 

relação contratual (empréstimo) e que os pagamentos foram efetuados 

por meio de débito direto (pagamento mínimo) na folha de pagamento da 

autora. Portanto, o cerne da irresignação está consubstanciado no fato de 

que a contratação se tratava de empréstimo consignado e não de 

aquisição de cartão de crédito. Sobre o tema, dispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza atividade 

remunerada, ainda que de natureza bancária ou de crédito, é considerada 

fornecedora de serviço. A disposição legal é clara e pacífica no sentido 

os contratos com instituições financeiras estão sob a égide da proteção 

da Lei 8.078/90. Tal entendimento, a propósito, já restou consolidado com 

a edição da Sumula nº. 297, do STJ, no sentido de que "o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, não 

resta dúvida quanto à aplicação da legislação consumerista ao presente 

caso. E sendo uma clara relação de consumo, a decisão liminar lançada 

no evento nº. 23715554, que também deferiu a inversão do ônus da 

prova, deixa claro que caberia à parte requerida o ônus de comprovar a 

regularidade da contratação e a ciência da parte acerca de qual produto 

estaria contratando, ônus do qual não se desincumbiu. Convém esclarecer 

que o instrumento acostado à contestação (ID nº. 25112711) refere-se ao 

contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com descontos 

mensais consignados em folha de pagamento, e ao que se pode notar 

apresenta uma modalidade diversa dos contratos de cartão de credito 

habituais. Logo, da análise do que consta dos autos, in casu, conclui-se 

que a autora foi induzida a realizar empréstimo consignado em cartão de 

crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, 

acarretando a cobrança de prestações indeterminadas ao arrepio da 

legislação consumerista. Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor 

esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 46, que é direito básico do 

consumidor a informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e 

serviços colocados no mercado, estabelecendo a proteção contratual do 

consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do 

negócio. Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, 

que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da 

informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar 

que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo 

induzido a erro. Convém destacar um dos princípios fundamentais do 

direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer um 

padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, 

oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E corroborando que o consumidor 

deve ser satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos 

adquiridos a luz da disciplina dos princípios da transparência e da 

informação, trago à colação a jurisprudência que segue: APELACAO 

CIVEL. ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENCA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica firmada entre a instituição financeira requerida e a parte 

autora é de consumo, incidindo as disposições do CDC. 2. Os contratos 

firmados devem observar os princípios da informação e da transparência, 

nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão 

das principais características da operação, em afronta aos princípios em 

destaque, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negocio, modalidade contratual que combina duas operações distintas, o 

empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa 

diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. 

quanto a apresentação da planilha com o valor atualizado da divida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJ/GO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). grifei Não 

obstante, que ainda que a autora tenha contratado e assinado o contrato 

de adesão, necessário esclarecer que a dívida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescida de juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, evidencia que a modalidade contratual 

adotada pelo requerido se mostra onerosa e lesiva ao consumidor, 

portanto, passível de nulidade. Observa-se que mesmo com os descontos 

mensais nos proventos da contratante, a dívida aumenta de forma 

progressiva, conforme se nota nas faturas acostadas pelo requerido na 

contestação, sendo a consumidora obrigada a pagar um valor mínimo 

mensal, ainda que não utilize o aludido cartão. E, somado a esses fatos, 

salienta-se que analisando as mesmas faturas, conclui-se que, de fato, a 

autora nunca desbloqueou e/ou utilizou o referido cartão, sendo o saldo 

devedor correspondente aos juros e correções decorrentes do dito 

pagamento mínimo apontado pelo réu. Permitir esse tipo de operação é 

chancelar que a instituição financeira se torne credora permanente e 

vitalícia da parte devedora, pois aquela pratica descontos insuficientes 

para liquidar o empréstimo disponibilizado, tornando-se uma espécie de 

dívida a se perder de vista, bem diferente da trivial contratação defendida 

de forma lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e bom senso, o 

que é uma afronta à legislação vigente e à proteção prevista na lei 

Consumerista. Logo, o que resta demonstrado é que a contratação levada 

a efeito pela parte promovida visa somente proveito seu, como 

fornecedora, em nítido detrimento da parte promovente, ora consumidora. 

Da forma como ocorreu, o empréstimo discutido revela-se impagável nos 

moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de consignação, 

pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre valores que 

sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas, como a narrada nos autos, não devem prevalecer, sob 

pena de perpetuar relação negocial perversa e contrária aos interesses 

da consumidora, a qual possuía interesse em contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas, sendo induzida a erro, 

restando clara a obscuridade do contrato. Vale lembrar que a declaração 

de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja 

válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e 

espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não 

corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de 

nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada a teoria da vontade, que 

prevalece sobre a da declaração, nos termos do art. 112 do Código Civil, 

do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais 

a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". 

Considerando que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a demonstração de erro 

substancial na declaração de vontade da contratante (artigos 113, 138 e 

139 do Código Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, que dispõe sobre a repetição do indébito. Contudo, não há como 

ignorar o teor do comprovante de transferência (TED) juntado pela ré no ID 

nº. 25112714, intitulado como “pré-saque ou telesaque”, apontando a 

autora como destinatária e comprovando que de fato a consumidora 

recebeu os valores do requerido e os utilizou, seja a título for, e por 

consequência lógica a contraprestação do pagamento pela autora é 

devido, tendo em vista que houve a confirmação do recebimento da 

importância. E, no que tange aos danos materiais tendo a autora 

comprovado satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao valor 

disponibilizado pelo banco réu a título de limite de cartão de crédito 

consignado e demonstrado o vício de consentimento, é devida a 

restituição do valor cobrado superior ao legalmente contratado, na forma 

simples, equivalente à quantia de R$ 5.398,02 (cinco mil, trezentos e 

noventa e oito reais e dois centavos), considerando, pois, como escorreito 

o teor do cálculo apresentado pela autora, ante a inversão do ônus da 

prova lhe foi concedido. Já acerca dos danos morais, faz-se mister 
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reconhecer que a ré é objetivamente responsável pelos danos causados 

à autora, consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, que 

dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. Desse modo, 

o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de 

crédito em folha de pagamento configura o dano moral, 

independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da 

prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são 

presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do 

dano. A respeito, colaciono os seguintes precedentes do TJ-MT: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

RELAÇÃO CONSUMERISTA - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO 

DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO –PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE OS RISCOS DO CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA - 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA 

– COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A maneira 

em que foi entabulado o contrato revela excessiva desvantagem do 

consumidor, tendo em vista que, além de não se tratar de EMPRÉSTIMO 

pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos 

necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do 

autor, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.É pacífica 

a possibilidade de revisão dos contratos com natureza bancária e/ou 

financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relações de 

consumo por expressa previsão legal do art. 3º, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, ainda, nos termos do entendimento da Súmula 

nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (TJ/MT - N.U 

1027478-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

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

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) grifei Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pelo requerido, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, 

estando, pois, demonstrada a sua conduta culposa, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. É cediço, ainda, que 

o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em 

atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade 

econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A 

primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da 

diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação 

pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. 

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não 

impliquem enriquecimento ao lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. III - 

Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial apontada pelo requerido e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os 

pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 

487, I, do CPC para: a) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR deferida na 

decisão acostada ao ID nº. 23715554, tornando-a definitiva; b) DECLARAR 

nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado 

entre as partes ante a reconhecida abusividade; c) CONDENAR o 

requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.398,02 (cinco mil, 

trezentos e noventa e oito reais e dois centavos), de forma simples, a 

título de dano material, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo 

prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ); d) CONDENAR o réu 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súm. 

362, do STJ). Por outro lado, INDEFIRO o pedido da requerida para 

compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura a 

mesma ainda possua com o demandado, eis que como dito, a autora 

comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado 

pela ré a título de limite de cartão de crédito consignado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo a apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003949-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003949-50.2019.8.11.0007 REQUERENTE: SONIA REGINA 

DE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o pedido de 

audiência instrutória formulado pela parte requerida na contestação e 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Preliminar de Coisa Julgada A requerida alegou preliminar 

de coisa julgada, afirmando que a autora já propôs demanda idêntica 

anteriormente (Proc. nº. 1002083-75.2017.8.11.0007). É cediço que ocorre 

a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E, uma 

ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido (Art. 337, §§ 1º e 2º, do NCPC) Desse modo, 

não há que se falar em coisa julgada no caso em destaque, pois é certo 

que as partes litigaram em outra oportunidade, contudo, naquele feito a 

pretensão era de revisão do contrato para que se verificasse o real valor 

devido, diversamente do que foi postulado na presente ação, na qual se 

pleiteia a nulidade do instrumento e os danos decorrentes da abusividade 

contratual. Salienta-se, apenas em amor ao debate, que a ação 

anteriormente ajuizada foi sentenciada em 26/02/2018, sendo julgado 

improcedente o pleito autoral, consoante se nota no ID nº. 11907068 da 

ação 1002083-75.2017.8.11.0007. Desse modo, rejeito a preliminar 

arguida. b) Incompetência do Juízo em Razão da Necessidade de Perícia O 

banco requerido arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

ante a necessidade de realização de perícia, justificando que o contrato 

ora discutido foi regularmente formalizado e assinado pela própria autora. 

Quanto a esse ponto, compulsando os autos, verifica-se que não há 

dúvidas quanto ao fato da assinatura lançada no contrato de adesão ser 

verdadeiramente da autora, quando ela própria afirma em sua petição 

inicial que assinou o instrumento. Conclui-se, pois, que a perícia técnica 

faz-se desnecessária, sendo o procedimento sumaríssimo compatível com 

a demanda, razão pela qual rejeito a preliminar. II - Mérito Trata-se de Ação 

de Nulidade Contratual c/c pedido de Repetição do Indébito e Indenização 

por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência, proposta por SONIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS em 

face de BANCO DAYCOVAL S/A. No mérito, a parte autora alegou que é 

servidora pública municipal e, por intermédio de um agente da instituição 

bancária requerida, com esta contratou o que acreditava ser um 

empréstimo consignado, transação esta que se deu em agosto de 2015 no 

valor aproximado de R$ 3.546,00 (três mil, quinhentos e quarenta e seis 

reais), a ser pago em, no máximo, 48 (quarenta e oito) parcelas, para o 

que assinou um termo de adesão, informando, outrossim, que não lhe foi 

fornecida uma via do contrato assinado, o que somente conseguiu após 
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muita insistência. Aduziu, ainda, que ao contatar o banco visando a 

quitação do empréstimo contratado, foi surpreendida com a informação de 

que não se tratava de empréstimo consignado, com quantidade fixa de 

parcelas, mas, sim, da contratação de um cartão de crédito consignado, 

no qual a requerente estava pagando mensalmente apenas o mínimo da 

fatura do cartão de crédito consignado, ou seja, para a quitação do 

empréstimo a autora teria que desembolsar o valor original do empréstimo. 

Ressaltou, por fim, que não tinha conhecimento de que era este o produto 

contratado e que sequer desbloqueou e/ou utilizou o aludido cartão de 

crédito. Ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, este 

juízo deferiu a medida liminar para determinar que o requerido promovesse 

a suspensão do desconto mensal das parcelas referentes à relação 

jurídica objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

consoante decisão lançada no ID nº. 23864137 . Por seu turno, em sede 

de contestação, o banco requerido rebateu as preliminares e argumentou 

o exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito passível de danos 

morais, defendendo, ainda, a validade do contrato celebrado, sob o 

argumento de que é descabida a alegação da autora de que foi enganada 

para contratar um CARTÃO DE CRÉDITO, afirmando que “o contrato 

celebrado entre partes é absolutamente claro, textual e ostensivo ao 

indicar expressamente se tratar de operação de “CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO” (sic da contestação). Por fim, impugnou os cálculos 

apesentados na exordial e pleiteou a autorização de compensação de 

eventual crédito com saldo devedor que porventura a consumidora ainda 

possua com o demandado, caso haja a procedência de algum pedido 

autoral, fundamento tal pleito no Art. 368 do CC. Pois bem. Pelo que consta 

dos autos é incontroverso que as partes mantiveram relação contratual 

(empréstimo) e que os pagamentos foram efetuados por meio de débito 

direto (pagamento mínimo) na folha de pagamento da autora. Portanto, o 

cerne da irresignação está consubstanciado no fato de que a contratação 

se tratava de empréstimo consignado e não de aquisição de cartão de 

crédito. Sobre o tema, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza atividade remunerada, ainda que 

de natureza bancária ou de crédito, é considerada fornecedora de 

serviço. A disposição legal é clara e pacífica no sentido os contratos com 

instituições financeiras estão sob a égide da proteção da Lei 8.078/90. Tal 

entendimento, a propósito, já restou consolidado com a edição da Sumula 

nº. 297, do STJ, no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras". Assim, não resta dúvida quanto à 

aplicação da legislação consumerista ao presente caso. E sendo uma 

clara relação de consumo, a decisão liminar lançada no evento nº. 

23864137, que também deferiu a inversão do ônus da prova, deixa claro 

que caberia à parte requerida o ônus de comprovar a regularidade da 

contratação e a ciência da parte acerca de qual produto estaria 

contratando, ônus do qual não se desincumbiu. Convém esclarecer que o 

instrumento acostado à contestação (ID nº. 25079062) refere-se ao 

contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com descontos 

mensais consignados em folha de pagamento, e ao que se pode notar 

apresenta uma modalidade diversa dos contratos de cartão de credito 

habituais. Logo, da análise do que consta dos autos, in casu, conclui-se 

que a autora foi induzida a realizar empréstimo consignado em cartão de 

crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, 

acarretando a cobrança de prestações indeterminadas ao arrepio da 

legislação consumerista. Isso porque, o Código de Defesa do Consumidor 

esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 46, que é direito básico do 

consumidor a informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e 

serviços colocados no mercado, estabelecendo a proteção contratual do 

consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do 

negócio. Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, 

que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da 

informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar 

que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo 

induzido a erro. Convém destacar um dos princípios fundamentais do 

direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer um 

padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, 

oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E corroborando que o consumidor 

deve ser satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos 

adquiridos a luz da disciplina dos princípios da transparência e da 

informação, trago à colação a jurisprudência que segue: APELACAO 

CIVEL. ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENCA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica firmada entre a instituição financeira requerida e a parte 

autora é de consumo, incidindo as disposições do CDC. 2. Os contratos 

firmados devem observar os princípios da informação e da transparência, 

nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão 

das principais características da operação, em afronta aos princípios em 

destaque, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negocio, modalidade contratual que combina duas operações distintas, o 

empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa 

diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. 

quanto a apresentação da planilha com o valor atualizado da divida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJ/GO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). grifei Não 

obstante, que ainda que a autora tenha contratado e assinado o contrato 

de adesão, necessário esclarecer que a dívida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescida de juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, evidencia que a modalidade contratual 

adotada pelo requerido se mostra onerosa e lesiva ao consumidor, 

portanto, passível de nulidade. Observa-se que mesmo com os descontos 

mensais nos proventos da contratante, a dívida aumenta de forma 

progressiva, conforme se nota nas faturas acostadas pelo requerido na 

contestação, sendo a consumidora obrigada a pagar um valor mínimo 

mensal, ainda que não utilize o aludido cartão. E, somado a esses fatos, 

salienta-se que analisando as mesmas faturas, conclui-se que, de fato, a 

autora nunca desbloqueou e/ou utilizou o referido cartão, sendo o saldo 

devedor correspondente aos juros e correções decorrentes do dito 

pagamento mínimo apontado pelo réu. Permitir esse tipo de operação é 

chancelar que a instituição financeira se torne credora permanente e 

vitalícia da parte devedora, pois aquela pratica descontos insuficientes 

para liquidar o empréstimo disponibilizado, tornando-se uma espécie de 

dívida a se perder de vista, bem diferente da trivial contratação defendida 

de forma lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e bom senso, o 

que é uma afronta à legislação vigente e à proteção prevista na lei 

Consumerista. Logo, o que resta demonstrado é que a contratação levada 

a efeito pela parte promovida visa somente proveito seu, como 

fornecedora, em nítido detrimento da parte promovente, ora consumidora. 

Da forma como ocorreu, o empréstimo discutido revela-se impagável nos 

moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de consignação, 

pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre valores que 

sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas, como a narrada nos autos, não devem prevalecer, sob 

pena de perpetuar relação negocial perversa e contrária aos interesses 

da consumidora, a qual possuía interesse em contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas, sendo induzida a erro, 

restando clara a obscuridade do contrato. Vale lembrar que a declaração 

de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja 

válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e 

espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não 

corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de 

nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada a teoria da vontade, que 

prevalece sobre a da declaração, nos termos do art. 112 do Código Civil, 

do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais 

a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". 

Considerando que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a demonstração de erro 

substancial na declaração de vontade da contratante (artigos 113, 138 e 

139 do Código Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, que dispõe sobre a repetição do indébito. Contudo, não há como 

ignorar o teor do comprovante de transferência (TED) juntado pela ré no ID 

nº. 25079066, intitulado como “pré-saque ou telesaque”, apontando a 

autora como destinatária e comprovando que de fato a consumidora 

recebeu os valores do requerido e os utilizou, seja a título for, e por 

consequência lógica a contraprestação do pagamento pela autora é 

devido, tendo em vista que houve a confirmação do recebimento da 

importância. E, no que tange aos danos materiais tendo a autora 
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comprovado satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao valor 

disponibilizado pelo banco réu a título de limite de cartão de crédito 

consignado e demonstrado o vício de consentimento, é devida a 

restituição do valor cobrado superior ao legalmente contratado, na forma 

simples, equivalente à quantia de R$ 1.020,52 (hum mil e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), considerando, pois, como escorreito o teor do 

cálculo apresentado pela autora, ante a inversão do ônus da prova lhe foi 

concedido. Já acerca dos danos morais, faz-se mister reconhecer que a 

ré é objetivamente responsável pelos danos causados à autora, 

consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, que dispensa prova 

de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. Desse modo, o desconto 

indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em 

folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de 

comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo 

à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as 

consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A respeito, 

colaciono os seguintes precedentes do TJ-MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO 

CONSUMERISTA - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO 

DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO –PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE OS RISCOS DO CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA - 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA 

– COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A maneira 

em que foi entabulado o contrato revela excessiva desvantagem do 

consumidor, tendo em vista que, além de não se tratar de EMPRÉSTIMO 

pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos 

necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do 

autor, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.É pacífica 

a possibilidade de revisão dos contratos com natureza bancária e/ou 

financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relações de 

consumo por expressa previsão legal do art. 3º, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, ainda, nos termos do entendimento da Súmula 

nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (TJ/MT - N.U 

1027478-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

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

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) grifei Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pelo requerido, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, 

estando, pois, demonstrada a sua conduta culposa, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. É cediço, ainda, que 

o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em 

atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade 

econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A 

primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da 

diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação 

pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. 

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não 

impliquem enriquecimento ao lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. III - 

Dispositivo Ex positis, afasto as preliminares arguidas pelo requerido e 

JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados pela autora em 

face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) CONFIRMAR 

A MEDIDA LIMINAR deferida na decisão acostada ao ID nº. 23864137, 

tornando-a definitiva; b) DECLARAR nulo o contrato de adesão de cartão 

de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida 

abusividade; c) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia 

de R$ 1.020,52 (hum mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), de 

forma simples, a título de dano material, acrescida de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a 

partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ); d) 

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença (Súm. 362, do STJ). Por outro lado, INDEFIRO o pedido do 

requerido para compensação de eventual crédito com saldo devedor que 

a autora porventura ainda possua, eis que como dito, a requerente 

comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado 

pelo réu a título de limite de cartão de crédito consignado. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo a apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004236-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004236-13.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CELSO VICENTE 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, INDEFIRO o pedido de 

audiência instrutória formulado pela parte requerida em audiência de 

conciliação e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente 

in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo 

Civil. I – Preliminar - Incompetência do Juízo em Razão da Necessidade de 

Perícia O banco requerido arguiu a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial ante a necessidade de realização de perícia, justificando que o 

contrato ora discutido foi regularmente formalizado e assinado pela própria 

autora. Quanto a esse ponto, compulsando os autos, verifica-se que não 

há dúvidas quanto ao fato da assinatura lançada no contrato de adesão 

ser verdadeiramente do autor, quando ele próprio afirma em sua petição 

inicial que assinou o instrumento. Deste modo, a perícia técnica faz-se 

desnecessária, sendo o procedimento sumaríssimo compatível com a 

demanda, razão pela qual rejeito a preliminar. II - Mérito Trata-se de Ação 

de Nulidade Contratual c/c pedido de Repetição do Indébito e Indenização 

por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência, proposta por CELSO VICENTE DOS SANTOS em face de BANCO 

DAYCOVAL S/A. No mérito, a parte autora alegou que é servidora pública 

municipal e, por intermédio de um agente da instituição bancária requerida, 

com esta contratou o que acreditava ser um empréstimo consignado, 

transação esta que se deu em janeiro de 2015 no valor aproximado de R$ 

2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas, para o que assinou um termo de adesão, 

informando, outrossim, que não lhe foi fornecida uma via do contrato 

assinado, o que somente conseguiu após muita insistência. Aduziu, ainda, 

que ao contatar o banco visando a quitação do empréstimo contratado, foi 

surpreendida com a informação de que não se tratava de empréstimo 

consignado, com quantidade fixa de parcelas, mas, sim, da contratação de 

um cartão de crédito consignado, no qual o requerente estava pagando 

mensalmente apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, 

ou seja, para a quitação do empréstimo a autora teria que desembolsar o 

valor original do empréstimo. Ressaltou, por fim, que não tinha 

conhecimento de que era este o produto contratado e que sequer 
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desbloqueou ou utilizou o aludido cartão de crédito. Ao analisar o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, este juízo deferiu a medida liminar 

para determinar que o requerido promovesse a suspensão do desconto 

mensal das parcelas referentes à relação jurídica objeto da presente 

demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), consoante decisão lançada no ID 

nº. 24504628. Por seu turno, em sede de contestação, o banco requerido 

argumentou o exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito 

passível de danos morais, defendendo, ainda, a validade do contrato 

celebrado, sob o argumento de que é descabida a alegação do autor de 

que foi enganado para contratar um CARTÃO DE CRÉDITO, afirmando que 

“o contrato celebrado entre partes é absolutamente claro, textual e 

ostensivo ao indicar expressamente se tratar de operação de “CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO” (sic da contestação). Por fim, impugnou os 

cálculos apesentados na exordial e pleiteou a autorização de 

compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura o 

consumidor ainda possua com o demandado, caso haja a procedência de 

algum pedido autoral, fundamento tal pleito no Art. 368 do CC. Pois bem. 

Pelo que consta dos autos é incontroverso que as partes mantiveram 

relação contratual (empréstimo) e que os pagamentos foram efetuados 

por meio de débito direto (pagamento mínimo) na folha de pagamento da 

autora. Portanto, o cerne da irresignação está consubstanciado no fato de 

que a contratação se tratava de empréstimo consignado e não de 

aquisição de cartão de crédito. Sobre o tema, dispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, que a empresa que realiza atividade 

remunerada, ainda que de natureza bancária ou de crédito, é considerada 

fornecedora de serviço. A disposição legal é clara e pacífica no sentido 

os contratos com instituições financeiras estão sob a égide da proteção 

da Lei 8.078/90. Tal entendimento, a propósito, já restou consolidado com 

a edição da Sumula nº. 297, do STJ, no sentido de que "o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, não 

resta dúvida quanto à aplicação da legislação consumerista ao presente 

caso. E sendo uma clara relação de consumo, a decisão liminar lançada 

no evento nº. 24504628, que também deferiu a inversão do ônus da 

prova, deixa claro que caberia à parte requerida o ônus de comprovar a 

regularidade da contratação e a ciência da parte autora acerca de qual 

produto estaria contratando, ônus do qual não se desincumbiu. Convém 

esclarecer que o instrumento acostado à contestação (ID nº. 25842751) 

refere-se ao contrato de adesão de cartão de crédito consignado, com 

descontos mensais consignados em folha de pagamento, e ao que se 

pode notar apresenta uma modalidade diversa dos contratos de cartão de 

credito habituais. Logo, da análise do que consta dos autos, in casu, 

conclui-se que o autor foi induzido a realizar empréstimo consignado em 

cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal 

consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas ao 

arrepio da legislação consumerista. Isso porque, o Código de Defesa do 

Consumidor esclarece em seus artigos 6º, III, c/c art. 46, que é direito 

básico do consumidor a informação clara e precisa, sobre os diversos 

produtos e serviços colocados no mercado, estabelecendo a proteção 

contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e 

alcance do negócio. Trata-se do princípio da transparência e da teoria da 

confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e 

precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de 

se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou 

mesmo induzido a erro. Convém destacar um dos princípios fundamentais 

do direito privado, que e o da boa-fé objetiva, cuja função e estabelecer 

um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, 

oriundo do art. 422 do Código Civil/02. E corroborando que o consumidor 

deve ser satisfatoriamente esclarecido sobre os serviços ou produtos 

adquiridos a luz da disciplina dos princípios da transparência e da 

informação, trago à colação a jurisprudência que segue: APELACAO 

CIVEL. ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E MODIFICAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE NATUREZA HIBRIDA. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

ASTREINTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENCA MANTIDA. 1. A 

relação jurídica firmada entre a instituição financeira requerida e a parte 

autora é de consumo, incidindo as disposições do CDC. 2. Os contratos 

firmados devem observar os princípios da informação e da transparência, 

nos termos dos artigos 4º e 6º do CDC; na hipótese, constata-se omissão 

das principais características da operação, em afronta aos princípios em 

destaque, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 3. A consumidora, 

no momento da contratação, não foi dada ciência da real natureza do 

negocio, modalidade contratual que combina duas operações distintas, o 

empréstimo consignado e o cartão de crédito. 4. Mantido o valor da multa 

diária aplicada, por possuir a finalidade coercitiva sobre o Apelante/R. 

quanto a apresentação da planilha com o valor atualizado da divida, 

considerando as delimitações lançadas na sentença recorrida. Apelação 

cível conhecida e desprovida. (TJ/GO, Apelação Cível 

200412-05.2014.8.09.0074, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 2069 de 15/07/2016). grifei Não 

obstante, que ainda que o autor tenha contratado e assinado o contrato de 

adesão, necessário esclarecer que a dívida inicialmente contraída e 

mensalmente refinanciada, acrescida de juros e demais encargos 

moratórios e remuneratórios, evidencia que a modalidade contratual 

adotada pelo requerido se mostra onerosa e lesiva ao consumidor, 

portanto, passível de nulidade. Observa-se que mesmo com os descontos 

mensais nos proventos do contratante, a dívida aumenta de forma 

progressiva, conforme se nota nas faturas acostadas pelo requerido na 

contestação, sendo o consumidor obrigado a pagar um valor mínimo 

mensal, ainda que não utilize o aludido cartão. E, somado a esses fatos, 

salienta-se que analisando as mesmas faturas, conclui-se que, de fato, o 

requerente nunca desbloqueou e/ou utilizou o referido cartão, sendo o 

saldo devedor correspondente aos juros e correções decorrentes do dito 

pagamento mínimo apontado pelo réu. Permitir esse tipo de operação é 

chancelar que a instituição financeira se torne credora permanente e 

vitalícia da parte devedora, pois aquela pratica descontos insuficientes 

para liquidar o empréstimo disponibilizado, tornando-se uma espécie de 

dívida a se perder de vista, bem diferente da trivial contratação defendida 

de forma lógica e racional, em parâmetros de razoabilidade e bom senso, o 

que é uma afronta à legislação vigente e à proteção prevista na lei 

Consumerista. Logo, o que resta demonstrado é que a contratação levada 

a efeito pela parte promovida visa somente proveito seu, como 

fornecedora, em nítido detrimento da parte promovente, ora consumidora. 

Da forma como ocorreu, o empréstimo discutido revela-se impagável nos 

moldes do mínimo valor descontado, limitado pela margem de consignação, 

pois haverá constante incidência de juros e encargos sobre valores que 

sequer atingem o mínimo ao pagamento das faturas, onerando 

excessivamente a parte promovente, vulnerável e hipossuficiente. 

Condições iníquas, como a narrada nos autos, não devem prevalecer, sob 

pena de perpetuar relação negocial perversa e contrária aos interesses 

da consumidora, a qual possuía interesse em contratar um empréstimo 

consignado com número de parcelas definidas, sendo induzida a erro, 

restando clara a obscuridade do contrato. Vale lembrar que a declaração 

de vontade é o elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja 

válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e 

espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não 

corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de 

nulidade. E neste aspecto deve ser homenageada a teoria da vontade, que 

prevalece sobre a da declaração, nos termos do art. 112 do Código Civil, 

do seguinte jaez: "Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais 

a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". 

Considerando que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e são anuláveis mediante a demonstração de erro 

substancial na declaração de vontade da contratante (artigos 113, 138 e 

139 do Código Civil), admite-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, que dispõe sobre a repetição do indébito. Contudo, não há como 

ignorar o teor dos comprovantes de transferência (TED) juntados pela ré 

nos ID’s nº. 25842756 e 25842757, intitulados como “pré-saque ou 

telesaque”, apontando o autor como destinatária e comprovando que de 

fato o consumidor recebeu os valores do requerido e os utilizou, seja a 

título for, e por consequência lógica a contraprestação do pagamento pela 

autora é devido, tendo em vista que houve a confirmação do recebimento 

da importância. E, no que tange aos danos materiais tendo o autor 

comprovado satisfatoriamente o pagamento de quantia superior ao valor 

disponibilizado pelo banco réu a título de limite de cartão de crédito 

consignado e demonstrado o vício de consentimento, é devida a 

restituição do valor cobrado superior ao legalmente contratado, na forma 

simples, equivalente à quantia de R$ 3.144,57 (três mil, cento e quarenta e 

quatro reais e cinquenta e sete centavos), considerando, pois, como 

escorreito o teor do cálculo apresentado pela autora, ante a inversão do 

ônus da prova lhe foi concedido. Já acerca dos danos morais, faz-se 

mister reconhecer que a ré é objetivamente responsável pelos danos 
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causados ao autor, consoante a regra contida do art. 14, caput, do Código 

de Defesa do Consumidor e o dano moral, na espécie, e in re ipsa, que 

dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais. Desse modo, 

o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de 

crédito em folha de pagamento configura o dano moral, 

independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da 

prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são 

presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do 

dano. A respeito, colaciono os seguintes precedentes do TJ-MT: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

RELAÇÃO CONSUMERISTA - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO 

DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO –PRESTAÇÕES 

INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA 

SOBRE OS RISCOS DO CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA - 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA 

– COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A maneira 

em que foi entabulado o contrato revela excessiva desvantagem do 

consumidor, tendo em vista que, além de não se tratar de EMPRÉSTIMO 

pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos 

necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do 

autor, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.É pacífica 

a possibilidade de revisão dos contratos com natureza bancária e/ou 

financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relações de 

consumo por expressa previsão legal do art. 3º, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, ainda, nos termos do entendimento da Súmula 

nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (TJ/MT - N.U 

1027478-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

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

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) grifei Assim, 

constata-se a flagrante irregularidade praticada pelo requerido, que não 

se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, 

estando, pois, demonstrada a sua conduta culposa, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. É cediço, ainda, que 

o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em 

atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade 

econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A 

primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da 

diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação 

pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. 

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não 

impliquem enriquecimento ao lesado, nem ser tão ínfimo que se torne 

irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 

5º, V, da Constituição Federal. Nesse sentido, entendo razoável a fixação 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. III - 

Dispositivo Ex positis, afasto a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial apontada pelo requerido e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os 

pedidos formulados pelo autor, com fulcro no art. 487, I, do CPC para: a) 

CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR deferida na decisão acostada ao ID nº. 

24504628, tornando-a definitiva; b) DECLARAR nulo o contrato de adesão 

de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a 

reconhecida abusividade; c) CONDENAR o requerido a restituir à parte 

autora a quantia de R$ 3.144,57 (três mil, cento e quarenta e quatro reais 

e cinquenta e sete centavos), de forma simples, a título de dano material, 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do 

desembolso (Súm. 43, do STJ); d) CONDENAR o réu ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súm. 362, do STJ). Por 

outro lado, INDEFIRO o pedido do requerido para compensação de 

eventual crédito com saldo devedor que porventura o autor ainda possua 

com aquele, eis que como dito, o requerente comprovou o pagamento de 

quantia muito superior ao valor que lhe foi disponibilizado pela instituição ré 

a título de limite de cartão de crédito consignado. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo a apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003748-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA VIANNA CAMPAGNOLI FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA TAFARELO OAB - MT26457/O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003748-58.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TANIA REGINA 

VIANNA CAMPAGNOLI FRANCA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, NCPC. I – Preliminar a) Ausência de Consulta no Balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Indefiro a preliminar, haja vista que a 

consulta de balcão não é requisito exigido pela lei, bastando à parte 

comprovar sua alegação pelos meios lícitos de provas existentes. c) 

Inversão do Ônus da Prova Havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Rejeito a preliminar. II – Mérito Aduz a autora que foi 

negatividade indevidamente pela requerida, em razão de uma suposta 

dívida no montante de R$ 770,18 (setecentos e setenta reais e dezoito 

centavos), todavia, desconhece totalmente a origem desse débito já que 

não possui nenhuma relação jurídica com ré. E preocupada com a 

existência da restrição em seu nome, a autora contatou a central de 

atendimento da requerida, solicitando esclarecimentos acerca dos débitos, 

onde foi informada pela requerida que o telefone que originou os débitos 

estava vinculado a um endereço localizado no estado de São Paulo, 

contudo, a autora nunca residiu naquele estado, pleiteando a declaração 

de inexistência de débito com tutela de urgência e indenização por danos 

morais. A tutela de urgência foi deferida mediante decisão de Id nº 

23026170. Em contestação (Id nº 25112967) a ré afirma que a autora 

contratou os serviços de linha telefônica da ré, que em razão da 

inadimplência originou a inscrição do CPF da autora junto aos órgãos 

restritivos ao crédito, juntando tela sistêmica e faturas como prova, e 

alegando haver exercício regular do direito da requerida, não tendo que se 

falar em dano moral. Requerendo em sede de pedido contraposto o 

pagamento das faturas em atraso, bem como, a condenação da autora em 

litigância de má-fé. Na impugnação (Id nº 25368997) a autora argumentou 

que reside há muito tempo no Estado de Mato Grosso, juntando faturas de 

consumo de água, energia e alimentos – nos mesmos períodos das 

faturas da Requerida - nas quais consta o endereço residencial no 

município de Paranaíta-MT e não no Estado de São Paulo, o que 

comprovaria a ausência de relação jurídica entre as partes. 

Precipuamente, havendo manifesta hipossuficiência da consumidora em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

consoante decisão de Id nº 23026170. Vislumbra-se que a requerida, 

anexou aos autos faturas do ano de 2015 (Id nº 25112980/ 

25112975/25112978/ 25112979/ 25112973/ 25112971/25112970/ 
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25112969/25112977) que supostamente comprovariam que a autora 

contratou os serviços da requerida, contudo, observo que nas referidas 

faturas constam o seguinte endereço como sendo da autora: R. Cachoeira 

do Caramelo, nº 211, Cj. Inácio Monteiro – São Paulo. Nesta senda, 

analisando os documentos juntados pela autora em sua impugnação, 

especialmente os datados em 2015, tais como: fatura de água (Id nº 

25369001); fatura de energia elétrica (Id nº 25369003) e extrato de cartão 

de supermercado (Id nº 25369006), comprovam efetivamente que a 

requerente naquele ano morava no município de Paranaíta-MT e não no 

Estado de São Paulo. Assim, a requerida não conseguiu demonstrar a 

ocorrência das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC, já 

que a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, e os 

documentos apresentados por ambas as partes, comprovam 

definitivamente não se tratar da pessoa da autora que contratou os 

serviços da ré, porquanto, há disparidade de endereços em Estados 

diferentes. Portanto, a empresa requerida, não se desincumbiu de seu 

ônus probatório nos termos do art. 373 inciso II do NCPC. Na linha da 

jurisprudência a contratação de serviços calcada em informações de 

terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por 

não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente, vejamos: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

NÃO COMPROVADA PELA PARTE RÉ. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA 

COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TERCEIROS. FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE. RISCOS DA 

ATIVIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO DO 

RESSARCIMENTO. NÃO APRESENTADO. EMPRESA DEMANDADA NÃO 

COMPROVOU A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. 

PRINTS DE TELAS DE COMPUTADOR NÃO CORROBORAM A TESE DA 

RECORRENTE. ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO PELA 

AUTORA/APELADA NA PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DO CASO 

CONCRETO. FIXAÇÃO QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ELEVADO. 

IMPERATIVA REDUÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA 

CORTE EM CASOS DESSE JAEZ. MATÉRIAS PRÉ-QUESTIONADAS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. A 

jurisprudência tem admitido os prints de telas de computador, quando 

estes demonstram a verossimilhança das alegações trazidas na peça de 

defesa, tais como dados do consumidor inadimplente, faturas pagas, 

endereço correto coincidente, afastando a tese que nunca houve 

contratação;. Analisando os prints das telas de computador trazidas pela 

ré/apelante, em que pese a existência de faturas pagas em dinheiro, 

verifica-se que o endereço do usuário está diferente daquele indicado 

pelo autor na petição inicial;. Conclui-se que a empresa requerida, apesar 

de contar com diversos aparatos tecnológicos, não conseguiu identificar a 

fraude, autorizando uma contratação de serviços em nome do 

demandante, que até o momento não tinha com ela efetuado transações 

comerciais;. Reforma da sentença tão somente para reduzir o valor dos 

danos morais. (TJSE - AC: 202000700333, Relator: CEZÁRIO SIQUEIRA 

NETO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020). E 

Havendo inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente 

em razão de dívida cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a 

ilegalidade da anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela 

parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na desídia da empresa de manter informações atualizadas 

sobre seus clientes e respectivos débitos, bem como não confirmar a 

persistência da dívida débito antes de encaminhar a conta ao cadastro de 

inadimplente, reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in reipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da autora e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, indefiro o pedido contraposto da 

requerida, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes, e, 

igualmente, indefiro a condenação da parte autora à litigância de má-fé, eis 

que não restou evidenciado qualquer das condutas ensejadoras previstas 

no art. 80 do CPC. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares, 

CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica quanto aos débitos 

discutidos nesta demanda, que perfazem o valor total de R$ 770,18 

(setecentos e setenta reais e dezoito centavos), devendo a requerida 

excluir definitivamente a inscrição do nome da autora junto aos cadastros 

restritivos ao crédito; b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo Filho 

Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001746-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. DE LIMA CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A solução amigável do conflito está em consonância com a 

legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada 

entre as partes. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

vigente Código de Processo Civil. Efetuado o depósito judicial da parcela 

do valor acordado e dos honorários de sucumbência, expeçam-se alvarás 

eletrônicos para liberação do valor em favor da parte autora e da 

Defensoria Pública, observando os dados bancários e valores indicados 

na petição Id nº 29856890. Intimem-se, competindo ao devedor efetuar o 

depósito das parcelas vencidas e vincendas na conta bancária do 

companheiro da autora, indicada no Id nº 29856890. Após, arquive-se e 

remetam-se os autos à CAA para fim de cobrança das custas 

processuais. Cumpra, expedindo-se o necessário. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001628-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DO NASCIMENTO RAYMUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001628-13.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARILDA DO 

NASCIMENTO RAYMUNDO EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

pendência de custas processuais. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001223-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

POSTO TELEFONICO ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001223-06.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL COSTA 

ARAUJO EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, POSTO TELEFONICO ALTA 

FLORESTA Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento 

integral da dívida e a parte credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta bancária para transferência do 

valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Por fim, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Banco Bradesco no Id nº 30340961 de 

intimação da corré para lhe restituir metade do valor depositado em Juízo, 

uma vez que, pelo fato de a obrigação ser solidária, o credor pode exigir a 

totalidade do débito de qualquer dos demandados, competindo à parte que 

efetuou o pagamento adotar as providências cabíveis em face da corré 

Posto Telefônico de Alta Floresta. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito 

em julgado, proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de pendência de custas processuais. Após, arquive-se, observadas 

as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de março de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001422-91.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001422-91.2020.8.11.0007 SUZANA APARECIDA BENINCA 

LUIS FERNANDO SIGNOR IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a 

condução do oficial de justiça até a Comunidade Sol Nascente, Zona rural 

de Alta Floresta. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento da deprecata. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 25 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003331-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003331-76.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para ciência do decurso do prazo de 

suspensão do feito, bem como para informar nos autos se houve o 

integral cumprimento do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 26 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001097-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENAINA FELIX DE REZENDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001097-58.2016.8.11.0007 BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. JENAINA FELIX DE REZENDE IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até o Bairro Jardim 

Santa Luzia na Comarca de Rondonópolis-MT, nos termos da Portaria CGJ 

142 de 08/11/19. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - (opção Outra Comarca) preencher a guia com as informações 

do endereço a ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos 

autos o comprovante quitado para posterior expedição do mandado de 
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Busca e Apreensão. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 26 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001248-53.2018.8.11.0007 MANOEL ARAUJO DA SILVA 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação ID 30672950, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 26 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002988-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REU)

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (REU)

JOYCE KENIA ESTEVAO CRIADO DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA 1002988-80.2017.8.11.0007 

BANCO DO BRASIL SA MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

restrição judicial realizada em veículos do(s) executado(s) pelo sistema 

Renajud conforme documento ID 29754511 e 29754513, bem como para 

indicar a localização dos veículos afim de viabilizar a penhora no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo, encerro o presente. Alta Floresta, 

26 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE RAMOS SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000009-77 .2019 .8 .11 .0007  ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA DANIELE RAMOS SOUZA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão ID 29557180, bem como para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 26 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004646-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. (REQUERIDO)

S. A. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004646-71.2019.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT SARA ANANIAS CARDOSO e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

ID 29563195, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

26 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003242-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003242-53.2017.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. RONI CREI SOARES IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 29618190, bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 26 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330270 Nr: 3003-70.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inivaldo Bruno Dias do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Banco Ole Bonsucesso 

Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:

12. Diante do exposto, RECEBO o feito para processamento, na forma do 

art.319 e 320, do CPC.

13. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art.98, 

do CPC

14. AGUARDE-SE em Cartório o retorno dos prazos processuais que se 

encontram suspensos em razão das Portarias Conjuntas n.249/2020, n. 
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247/2020 e n.255/2020 do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

Corregedoria Geral da Justiça.

 15. Após, certifique-se e voltem-me conclusos para designar data de 

audiência de conciliação/mediação, na forma do art.334, do CPC, e 

determinar a citação da parte ré.

16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329965 Nr: 2879-87.2020.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A, BANCO 

BRADESCO S/A, Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:

12. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO a 

SUSPENSÃO dos descontos das parcelas dos empréstimos impugnados 

na folha de pagamento do benefício previdenciário do autor registrado sob 

o n.1674328483, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de 

R$500,00.

13. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art.98, 

do CPC

14. AGUARDE-SE em Cartório o retorno dos prazos processuais que se 

encontram suspensos em razão das Portarias Conjuntas n.249/2020, n. 

247/2020 e n.255/2020 do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

Corregedoria Geral da Justiça.

 15. Após, certifique-se e voltem-me conclusos para designar data de 

audiência de conciliação/mediação, na forma do art.334, do CPC, e 

determinar a citação da parte ré.

16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176077 Nr: 9984-62.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Cardoso Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUSA - OAB:OAB/SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT

 Vistos.

 1. Desta maneira, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado 

pelo requerido ALEXANDRE CARDOSO FIGUEIRA às fls.279/283, com 

fundamento no art.98, do CPC. Em razão disso, o percentual de 50% do 

pagamento dos honorários periciais devidos pelo mesmo (art. 95 , do 

CPC), serão adimplidos de acordo com as disposições do art. 6º, caput, da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

2. DEFIRO o pedido de fls.261 e, por conseguinte, AUTORIZO o pagamento 

de 50% dos honorários periciais para início dos trabalhos do numerário 

depositado à fl.270/272, na forma do art.465, §4º, do CPC. EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento na conta bancária indicada pelo expert à fl.260v.

3. DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroverso de R$4.116,28 

referente aos honorários sucumbenciais depositados às fls.240/243, vez 

que se trata de verba pertencente exclusivamente ao advogado da parte 

exequente e não se admite a compensação de valores, consoante dispõe 

o art.85, §14, do CPC.

4. CUMPRA-SE as demais deliberações proferidas na decisão de fl.259, no 

que tange aos atos processuais voltados à realização da perícia contábil 

para apuração dos cálculos controvertido pelas partes.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322831 Nr: 14475-05.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nainy Correa Santos, Bruna Nahara Corrêa Santos, 

Isaque Corrêa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Oste Fagundes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fernandes - 

OAB:OAB/MT 22.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 14475-05.2019.811.0004, 

Protocolo 322831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000647-85.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ERNANDES 

BORGES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALY GIMENEZ BARBOSA OAB - MT26244/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DE PIERI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002103-07.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:RUBENS SOUZA 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALY GIMENEZ 

BARBOSA POLO PASSIVO: JEAN DE PIERI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 12/05/2020 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba), no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1002059-85.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 26.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 18/03/2020. BARRA DO GARÇAS, 26 de março 

de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACY ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 24/07/2019 Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACY ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001253-50.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 6.795,45; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 18/03/2020. BARRA DO GARÇAS, 26 de março 

de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MENDES SOARES MENEZES (REQUERENTE)

MARIA A M SOARES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

CRISTIAN REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

INJEPOL CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GAIPO LACERDA OAB - MG169937 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NAPOLEÃO CARVALHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001352-54.2018.8.11.0004 

Requerente: MARIA AMELIA MENDES SOARES MENEZES e outros 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - 

MT0019222A ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA 

NASCIMENTO - MT0019222A Requerido: CRISTIAN REPRESENTACOES 

LTDA - ME e outros (2) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ANA FLAVIA 

GAIPO LACERDA - MG169937 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ANA 

FLAVIA GAIPO LACERDA - MG169937 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

ANA FLAVIA GAIPO LACERDA - MG169937 Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 26 de março 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS OAB - MT24607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000648-70.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAVID LINCOLN 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIRLEY MARIA SILVA 

CAMPOS POLO PASSIVO: MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 12/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001425-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS KELLY SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, manifestando-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e R$ 

374,80, referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 
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JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO BASILO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002631-41.2019.8.11.0004 

Requerente: ITELVINO BASILO DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - MT0014467A-O Requerido: 

BANCO BMG S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: TAYLISE CATARINA 

ROGERIO SEIXAS - MT15483-A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 26 de março de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A M LEIMOUN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000542-79.2018.8.11.0004 

Requerente: ELENICE PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A, POLLYANA 

SOARES MATOS - MT0018383A Requerido: M A M LEIMOUN - ME 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: LELIS BENTO DE RESENDE - 

MT0012675A, GABRIEL GONCALVES DOS REIS - MT0020062A, LUIZ 

PAULO GONSALVES DE RESENDE - MT6272/O-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

26 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE DOS SANTOS SILVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/06/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE DOS SANTOS SILVEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000794-48.2019.8.11.0004 

Requerente: ALCILENE DOS SANTOS SILVEIRA MAGALHAES 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - 

MT16250-O, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - MT9079/O-O Requerido: 

BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 26 de março de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUIZ HAAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA HAAS OAB - MT26954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA,DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/08/2019 

Hora: 12:00/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 
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recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUIZ HAAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA HAAS OAB - MT26954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001632-88.2019.8.11.0004 

Requerente: MAURICIO LUIZ HAAS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALINE FERNANDA HAAS - MT26954/O Requerido: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 26 de março de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000650-40.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOAO MARTINS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO ANTONIO ALMEIDA 

DANTAS, REINALDO LEITE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 12/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 26 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 18/11/2019 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002211-36.2019.8.11.0004 

Requerente: MARGARETH RODRIGUES LIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - MT0020393A 

Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 26 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBER ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 01/11/2019 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBER ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 
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GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002115-21.2019.8.11.0004 

Requerente: CLEUBER ALVES TEIXEIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA - MT0015695A Requerido: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS10766-O, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - MS5871-A, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

MT11660-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 26 de março de 2020 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010886-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA LIBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RIBEIRO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ONIVALDO FRANCISCO CRUZ (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8010886-34.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 6.417,02; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 17/03/2020. BARRA DO GARÇAS, 26 de março 

de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010820-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE FALEIROS SAITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DE AGUIAR COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

manifestando acerca da certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CAMARA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000454-70.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALVARO 

CAMARA LOPES ADVOGADO(S): RAMON CESAR DA FONSECA POLO 

PASSIVO: OI MÓVEL S/A ADVOGADO(S): DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO redesignada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 12/05/2020 Hora: 15:20 (Horario de Cuiaba), no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-25.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES CANEDO (AUTOR)

LEONARDO ANDRE DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MONTE (REU)

AGROPECUARIA AGUAS CRISTALINAS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000651-25.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LEONARDO 

ANDRE DA MATA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO ANDRE DA MATA POLO PASSIVO: AGROPECUARIA AGUAS 

CRISTALINAS LTDA - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 12/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000644-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAN SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A petição inicial não está devidamente instruída com os documentos 

que corroboram com os fatos alegados, inexistindo as faturas 

devidamente quitadas, certidão de inexistência de dívida junto à 

reclamada, certidão apontando inclusão de dados em rol de maus 

pagadores, tampouco comprovante de endereço em nome da parte 

requerente. Deste modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte demandante emende a inaugural sanando os vícios existentes, 

juntando aos autos a respectiva evidência comprovativa, sob pena de ser 

indeferida. 2- DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação eventualmente aprazada. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-37.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIRANDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2- Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre a responsabilidade acerca dos descontos mencionados e 

ainda o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3- Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4- Intime-se. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAPHTALY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DOS SANTOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

FERNANDO FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2- Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente, especificamente no que concerne aos motivos que levaram à 

recusa na expedição de CNH ao demandante, apontando as 

irregularidades que ensejou tal negativa, vez que a própria requerida 

sustenta perda do objeto ante a regularização da documentação da 

motocicleta para o nome de pessoa alienígena ao demandante. 3- Após o 

prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 4- Intime-se. 5- 

Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-77.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MON SUCRE CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL LAPORTE SIQUEIRA E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GATO MIA CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

juntando aos autos a Certidão Simplificada da Junta Comercial atualizada, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-10.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR (REU)

PAULO SILLAS LACERDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000652-10.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ADALBERTO 

ALVES DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADALBERTO 

ALVES DE MATOS POLO PASSIVO: PAULO SILLAS LACERDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 12/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 26 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000418-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE KELLY DIAS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MCK COMERCIAL & REPRESENTACAO FONOGRAFICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente 

para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

22/04/2019 às 16:00 (horário de Mato Grosso). ADVERTÊNCIAS: O não 

comparecimento à audiência designada importará no arquivamento do 

feito, bem como condenação ao pagamento das custas processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-24.2019.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ELIAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS AMARAL BERGAMINI OAB - SP359593 (ADVOGADO(A))

VICTOR SINICIATO KATAYAMA OAB - SP338316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro ? São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-32.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

ALBERTINA DE SOUSA LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO LIZZI FILHO (REQUERENTE)

ARCELINO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 
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divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 
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concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que os Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovantes de renda para robustecer a arguição de que não possui 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Apraze-se audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 
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julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 
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compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 
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ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 
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do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelos promoventes, 

tendo em vista que os documentos carreados aos autos não foram 

suficientes para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- 

Analisando os autos noto que as Requerentes declaram não possuir 

condições financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode 

escapulir da apreensão deste magistrado que não houve a apresentação 

de comprovante de renda para robustecer a arguição de que não 

possuem condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, 

a existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Processo Número: 1002610-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

SANTINA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

WALDEMAR ROSSETTO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 48 de 477



VALENTIN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 
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presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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(REQUERIDO)
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 
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alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 
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artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 
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possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 
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oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 
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pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se então que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos aos requeridos, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 
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ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002649-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA MOREIRA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA DUARTE COSTA MATOS (REQUERENTE)

MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DELICE PINTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 
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a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 
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aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, não resta dúvida quanto a desídia do banco 

requerido vez que há sentença transitada em julgado que declarou 

inexistente a dívida cobrada. No que tange o requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na rusga 

elementos que evidenciam a indevida inscrição do nome da demandante, 

pelo banco réu, nos órgãos de restrições ao crédito, o que tem causado 

gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge 

no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida da instituição requerida, que 

nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar que a delonga 

na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 
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5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se à dívida espelhada na presente rusga com a requerida, que já 

foi debatida em sede dos autos do Processo 8011164-35.2017.811.0004. 

8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios 

ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando 

multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

parte requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 9- Aprazada audiência de conciliação, 

procedendo à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 
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momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 
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constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 63 de 477



consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 
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dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 
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de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 
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observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 
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parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 
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a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Processo Número: 1002671-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WYLLAMY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILMAR LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

JOVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 
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Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro ? São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 
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momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARTOR LUIZ CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

CAROLINA ALVES VIANA (REQUERENTE)

CARLOS CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

VANUSA JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 
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neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012930-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ROCHA DOURADO OAB - MG78539 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 73 de 477



de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

FLORIZA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

EVA ISAC DE JESUS (REQUERENTE)

FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 
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sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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MIGUEL BORGES DA SILVA (REQUERENTE)
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 
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especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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JANETE FERREIRA SIRQUEIRA (REQUERENTE)
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JONAS JOSE LOTTERMANN (REQUERENTE)
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JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 
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momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 
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constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002661-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AMANDA DIAS (REQUERENTE)

ALFREDO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 
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quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 
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autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010152-54.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MUNIZ DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARDSON FERNANDO MARCULINO (EXECUTADO)

FIRST COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exeqüente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) e foi devidamente feito, previamente, o seu adequado pagamento 

(preparo), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA CLARINDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VITORIA HELENA SAVEGNAGO (REQUERENTE)

VANILDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

ZENAIDE CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 
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a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GLEISER DUARTE RODRIGUES (REQUERENTE)

SANDRA DE OLIVEIRA DIAS MATA (REQUERENTE)

PAULA HORACIO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVANE DUARTE DE SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 
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Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001139-48.2018.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELISNEI RODRIGUES DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, tendo a parte exequente formulado requerimento no 

sentido de bloquear a carteira nacional de habilitação, o passaporte e os 

cartões de crédito em nome do executado. 2. Pois bem. Após detida 

análise dos autos, compreendo que o aludido pedido não merece guarida 

jurídica. De fato, o art. 139, inciso IV, do CPC estabelece ao magistrado o 

dever de "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive as que tenham por objeto 

prestação pecuniária". 3. Com efeito, conveniente ponderar que quando 

da aplicação do mencionado artigo, o julgador deve ser cuidadoso e 

consciencioso, de tal sorte que deve sempre observar os princípios 

constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 

Nesse diapasão, compreendo que o bloqueio da CNH não se harmoniza ao 

comando inserto no mencionado art. 139, IV, do CPC, pois cuida-se de 

medida desconexa e excessiva, na medida em que interfere na liberdade 

do indivíduo, que, diga-se, só pode ser limitada mediante norma expressa 

que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal. Nesse 

sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE 

DIRIGIR. MEDIDA ATÍPICA EM EXECUÇÃO DE VALORES COM 

FUNDAMENTO NO ART. 139 , INC. IV DO NCPC . RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. CARATER PUNITIVO SEM QUALQUER 

RELAÇÃO COM O RESGATE DA DÍVIDA. Será preciso atenção dos 

julgadores na definição dos limites do art. 139 , inc. IV do NCPC , pois, 

mesmo que determinadas sob a boa intenção da efetividade do processo 

judicial, as medidas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões 

precisam evidenciar a condução dos devedores à satisfação da 

obrigação, para que não assumam caráter punitivo. Não se vislumbra 

sentido prático nem proveito ao exequente para receber seu crédito por 

meio da suspensão das CNH's dos impetrantes, com prazo determinado no 

resgate do débito. Se a intenção é impedir que os devedores conduzam 

veículos de maneira lícita e regular, simplesmente não se observa de que 

forma essa medida não razoável e desproporcional os orientará até a 

quitação da dívida. Pedido acolhido. (TJSP – Processo 

20026119620178260000 SP 2002611-96.2017.8.26.0000 - Orgão Julgador 

12ª Câmara de Direito Privado – Publicação 18/10/2017 – Relator Sandra 

Galhardo Esteves). (grifos nossos) AGRAVO – EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DOS PASSAPORTES – 

CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS ATÉ O 

PAGAMENTO DA DÍVIDA – MEDIDA EXCEPCIONAL – ARTIGO 139, IV DO 

NCPC – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TRADICIONAIS – 

DESPROPORCIONALIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO 

PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO E GARANTIA 

CONSTITUCIONAL – MEDIDA QUE NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL - 

RECURSO PROVIDO. A determinação das medidas coercitivas 

consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e 

apreensão dos passaportes, bem como cancelamento dos cartões de 

créditos dos executados agravantes, até o pagamento da dívida, além de 

envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio 

da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a 

efetivação buscada, a quitação da dívida. Medida cautelar/coercitiva que 

não se afigura razoável ou útil a execução. (TJMT - GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). (grifos nossos) 4. Frente ao 

exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio da CNH, do passaporte e dos 

cartões de crédito do executado. Em continuidade à marcha processual, 

DETERMINO que a exequente, no prazo de 10 (dz) dias, indique bens da 

parte executada passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção. 5. 

Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 
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expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 
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optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 
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momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRAO DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER FEITOSA DE OLIVEIRA OAB - MT29481 (ADVOGADO(A))

ELIZIA DELMONDES DE SOUSA OLIVEIRA OAB - GO37305 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da petição de ID nº 28603996 e da análise dos documentos 

acostados, DEFIRO a suspensão da exigibilidade do pagamento das 

custas judiciais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de 

fazê-lo, limitando-se ao prazo prescricional. Intime-se. Nada mais sendo 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos ao arquivo. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002659-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON GUSTAVO FERREIRA DE LEMES SANTOS (REQUERENTE)

TEREZA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

OZAIR LEDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MEIKELL MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela antecipada, faz-se 

necessário que no caso sub examine estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. No caso vertente, após compulsar 

detidamente os autos juntamente com os documentos que acompanharam 

a exordial, nota-se que não há nos autos arcabouço probatório suficiente 

para corroborar a convicção deste magistrado quanto à probabilidade do 

direito alegando, notando-se ainda que, embora o pedido da parte autora 

seja juridicamente possível, compreendo que a concessão da tutela em 

análise de cognição sumária claudica o princípio do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa garantidos à requerida, eis que 

ocorreria a satisfação da pretensão da autora sem oportunizar o direito de 

defesa à parte contrária. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 
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deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada vindicada pelo promovente, tendo 

em vista que os documentos carreados aos autos não foram suficientes 

para evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma. 8- Analisando 

os autos noto que as Requerentes declaram não possuir condições 

financeiras para ofertar a demanda, contudo, não pode escapulir da 

apreensão deste magistrado que não houve a apresentação de 

comprovante de renda para robustecer a arguição de que não possuem 

condições de arcar com as custas judiciais, inferindo-se, assim, a 

existência de indícios contrários às declarações de pobreza. Afora isto, 

optaram por ingressar com demanda sendo representadas por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, com esteio no 

artigo 5º da Lei nº 1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça. 9- 

Aprazada audiência de conciliação, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14- Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-59.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES PUGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS OAB - MT13115/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Embora o artigo 145, § 1º, do CPC autorize ao magistrado se 

declarar suspeito sem mencionar suas razões, este juiz tem por costume 

esclarecer os motivos que o levam a declinar o exercício da atividade 

jurisdicional em determinados processos, o que faz com o escopo de 

evitar qualquer juízo de valor demeritório, bem como demonstrar que não 

se cuida de um ato colimando pura e simplesmente diminuir sua carga de 

trabalho. Assim sendo, convém assinalar que o advogado da parte 

reclamante é o Dr. Herbeth Vinicius Lisboa de Sousa, o qual exerceu 

cargo de Assessor de Gabinete II até o mês de agosto de 2018 neste 

Juizado. Deste modo, este magistrado não considera conveniente sua 

atuação nos presentes autos. Destarte, mirando evitar qualquer 

questionamento adstrito à imparcialidade do julgador da causa, com esteio 

na norma acima grafada, DECLARO-ME suspeito para presidir o processo 

em tela, determinando a conclusão dos autos ao meu substituto legal. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 513 do CPC, seja intimada a parte 

Ré para no prazo previsto no art. 523 do mesmo códex, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA CALDEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sendo medida excepcional a intervenção judicial, por meio de expedição 

de ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas solicitando 

informações sobre o endereço do requerido, INDEFIRO o pedido de ID nº 

28964605, pois incumbe ao autor fornecer o endereço da parte ré, vez 

que não há comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo 

autor na tentativa de localização do mesmo. 2- Intime-se a parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar o endereço sob pena de 

extinção da ação. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

materializado sua obrigação, faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012345-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(EXECUTADO)

BB SEGUROS - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001447-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DETERMINO seja intimada a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

informar o paradeiro do veículo restrito via sistema RENAJUD, nos termos 

da decisão de ID nº 24835316, sob pena de extinção do feito. 2. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011907-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA BARBOSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBELINO CIELMAR CAMARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO(A))

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição de 

bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção do veículo 

HONDA CG/150 FAN SDI placa QBN 8996/MT, de propriedade do devedor, 

o qual encontra-se no endereço da Rua São Benedito, nº 1376, bairro São 

João, em Barra do Garças/MT. Registro que uma vez não sendo mais 

possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido 

frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar o bem passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 
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despesas para o transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção do bem para 

amortização da dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c 

o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-lo como pagamento da dívida, observando o que preconiza os 

artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o 

digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010140-40.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNE CRISTINE PEREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento parcial 

da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente requereu 

à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos, no ID nº 29485917. Ademais, 

intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

após retornem-me conclusos os autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARTINS DUARTE TEODORO (EXEQUENTE)

RENATO HENRIQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO BRUNE DE AMARAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento parcial 

da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta nos autos. Intime-se a parte executada em relação 

a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10%, após retornem conclusos os autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001793-98.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO JUNIOR FRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT25629/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento parcial 

da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 24332653. Após, aguarde-se o 

pagamento das demais parcelas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KALINE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30020549. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA LEITE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATHO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA INSAURIAGA OAB - SP0320376A (ADVOGADO(A))

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28824750. Nada mais sendo 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000116-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDE LAURA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29669574. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010653-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento, a priori, 

parcial, da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer 

a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante incontroverso para a conta indicada no ID nº 29344284. Após, 

retornem os autos para a contadoria judicial, nos termos da decisão de ID 

nº 24402496, para verificar se há saldo remanescente conforme arguido. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010514-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. BONFIM & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO RICARDO DE OLIVEIRA BASILIO OAB - SP0370131A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da petição de ID nº 28456656, arguindo nulidade processual, 

devolvam-se os autos a Secretaria para que certifique se as intimações, 

desde 28/04/2016 se deram em nome do Dr. Henrique de David. 2. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - GO43784 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o bloqueio parcial do débito exequendo no ID nº 

29411576, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias, informando os dados bancários para posterior transferência 

dos valores. 2- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002123-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

X BEIRUTE FAMILY LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO ARRAES QUEIROZ OAB - MT24325/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento parcial 

da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30034181. Após, aguarde-se o 

pagamento das demais parcelas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIDE SILVA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Tendo em vista o bloqueio parcial do débito exequendo via sistema 

BacenJud, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 25208546. 

Ademais, tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de 

constrição de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção e 

duas motocicletas HONDA CG/125 FAN ES placa OBA 2351/MT e HONDA 

CG/125 FAN ES placa NPE 2507/MT de propriedade do devedor, o qual 

encontra-se no endereço da Rua Amazonas, nº 1170, Vila Serrinha, em 

Barra do Garças/MT. Registro que uma vez não sendo mais possível a 

prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a 

penhora com o desvio do bem por parte de quem é executado, o que 

motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do 

CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem 

passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial 

desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o 

transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela parte autora, 

contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las 

à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção do bem para amortização da 

dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, 

da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei 

dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). Em caso de não pagamento do 

débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável,este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que em 

uma relação consumerista, não é crível exigir-se que o consumidor 

suporte as falhas da parte requerida, que além de não substituir o produto 

eivado, mantém-se inerte mesmo após tentativas de resolução amigável, 

causando aborrecimentos de ordem material e moral à autora. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 
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pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300 do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido da requerente para que a 

requerida efetue a entrega do produto CILINDRO ELÉTRICO LEV - 30 

ARKE, sem qualquer despesa para a promovente, no prazo de 10 dias, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais). 8-DEFIRO a 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Tendo a audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada , proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EDUARDO M. DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado no evento n° 18, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO 

o processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- 

Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 

5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010645-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND (EXEQUENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo encartado no evento de nº. 17. 2- Ocorrido o bloqueio parcial de 
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valores, o advogado da parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001253-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30098430. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012272-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DAS DORES BARBOSA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA APARECIDA DE MEIRELES MEDRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exeqüente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 4- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 5- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 7- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 8- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010960-59.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30693169. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERG LUIZ ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

HYGGOR VIRGILIO COSTA OAB - MT16673/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29067758. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1002480-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002480-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIRCE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ANTONIO ROSA Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito 

e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002480-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002480-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIRCE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ANTONIO ROSA Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito 

e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000689-02.2018.8.11.0006. AUTOR(A): ADELIA CANDIA REU: JOSÉ 

ERALDO ROSA Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

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

especificar as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15; 

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

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

Processo Número: 1006900-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLLA BEATRIZ MENDES SILVA OAB - 059.734.841-30 

(REPRESENTANTE)

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA OAB - MT25808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1006900-20.2019.8.11.0006. AUTOR(A): D. N. M. D. REPRESENTANTE: 

THAYLLA BEATRIZ MENDES SILVA REU: LINNIKER DUARTE DA SILVA 

Vistos. 1. Trata-se de acordo judicial de guarda unilateral, regulamentação 

de visitas e alimentos, entabulado entre THAYLLA BEATRIZ MENDES 

SILVA e LINNIKER DUARTE DA SILVA, devidamente qualificados nos 

autos, representando o infante Diego Nathan Mendes Duarte. 2. As partes 

requerem a homologação judicial do acordo entabulado. É o sucinto relato 

do necessário. Fundamento e Decido. 3. Primeiramente, no que toca ao 

acordo entabulado, consigno que as partes da causa são capazes, o 

direito o qual versou a transação é disponível e não há nos autos vício de 

vontade, sendo, portanto, tal transação regular e válida. 4. Assim sendo, 

toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade. 5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes 

no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e 
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atendendo-se ainda ao disposto no inciso III, “a”, do art. 487 do CPC/2015, 

para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado 

pelas partes, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o presente feito. 6. 

EXPEÇA-SE Termo de Guarda Definitivo. 7. Custas pela parte autora (art. 

88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da 

justiça deferida. 8. ARQUIVE-SE o processo com as baixas de estilo. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005988-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIAEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOILSON FELIX DE MACEDO (REQUERENTE)

MARIA CELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

MARCIA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GEMIEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EDNEY FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA GONCALVES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005988-23.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: SATURNINO FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERENTE: GEMIEL FERREIRA DOS SANTOS, GEDIAEL 

FERREIRA DOS SANTOS, EDNEY FERREIRA DOS SANTOS, GILZA 

FERREIRA DOS SANTOS, MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS, MARCIA 

CORREA DE OLIVEIRA, JOILSON FELIX DE MACEDO, MARIA CELIA DE 

OLIVEIRA INVENTARIADO: ANGELINA GONCALVES DOS SANTOS Vistos. 

1. INTIME-SE o inventariante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de remoção 

(art. 622, II, do CPC). 2. Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIMEM-SE 

todos os sucessores do espólio (cônjuge, herdeiro, testamenteiro, 

cessionário, etc.), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

interesse no cargo de inventariante, sob pena de extinção e arquivamento, 

caso ninguém manifeste interesse. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000931-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. P. D. S. S. (REQUERENTE)

L. D. S. A. (REQUERENTE)

E. P. A. A. (REQUERENTE)

M. D. P. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1. V. C. D. C. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000931-87.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA 

ALMEIDA, ELISANGELA PEREIRA ALVES ALMEIDA, R. D. P. D. S. S., M. D. 

P. D. S. S. REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que não foi colacionado o termo 

de guarda definitiva dos menores. 2. Assim, nos termos do artigo 317 do 

CPC, DETERMINO a intimação da parte autora para que a emende no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos os a cópia integral doas autos nº 

0015946-61.2013.8.0063, bem como o termo de guarda definitiva, se 

houver, sob pena de ser indeferida a inicial (art. 284 do CPC). 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004867-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA HAYASHIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004867-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SIDNEI HAYASHIDA 

INVENTARIADO: LUIZA HAYASHIDA Vistos etc. Compulsando detidamente 

aos autos, verifica-se que não fora apresentado comprovante de 

residência, documentos pessoais dos herdeiros e o recolhimento das 

custas judiciárias. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos 

comprovante de residência nesta comarca, documentos pessoais dos 

herdeiros e o recolhimento das custas judiciárias, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 17 de agosto de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000724-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. M. (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001946-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001946-33.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: GABRIEL BATISTA BRITO 

EXECUTADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE, sra. 

gestora judiciária, acerca da arrematação do imóvel rural descrito em ID. 

27943168 que envolve o executado, bem como quais foram as condições 

e circunstâncias acerca do pagamento do bem arrematado, bem como se 

há manifestação de terceiro acerca de aventada arrematação e, em caso 

positivo, os atos decorrentes desta manifestação. 2. Após, devidamente 

certificado, VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003599-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA (REQUERENTE)

MAVILY APARECIDA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO CLAUDIO SANTANNA (INTERESSADO)

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003599-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MAVILY APARECIDA DA 

SILVA SANTANA, MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA 

INTERESSADO: JACINTO CLAUDIO SANTANNA Vistos. 1. MAVILY 

APARECIDA DA SILVA SANTANA e MARIELYN DA SILVA SANTANA, 

qualificadas nos autos, requerem o levantamento do saldo existente em 

conta junto à Caixa Econômica Federal, em nome de seu pai JACINTO 

CLAUDIO SANTANA, falecido em 29/03/2014. 2. Em consulta ao sistema 

Infoseg, foi localizada uma motocicleta em nome do falecido, conforme 

extrato anexo. 3. Diante do exposto, INTIMEM-SE as partes requerentes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do bem 

localizado em nome do falecido, sob pena de indeferimento da inicial. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004917-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA APARECIDA CEZILIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004917-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIANA APARECIDA 

CEZILIO DE SOUZA REQUERIDO: PEDRO LEMES DE SOUZA Vistos. 1. 

DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca da resposta de ofício em ID. 29432013, 

bem como requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. 2. Assim, Decorrido o prazo e devidamente certificado, 

VENHAM os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005524-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NAZARE GARCIA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA OAB - MT390419-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGACI GARCIA VIRGILIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005524-96.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: TATIANE NAZARE GARCIA 

INVENTARIADO: OLGACI GARCIA VIRGILIO Vistos. 1. DEFIRO a 

suspensão do feito por 60 (sessenta) dias. 2. Decorrido o prazo 

mencionado e devidamente certificado, INTIME-SE a autora, via advogado 

constituído para se manifestar no feito. 3. Após, conclusos. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000043-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000043-21.2020.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Vistos. 1. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial. 3. REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a 

realização de sessão de mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor 

Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. 

Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC). 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005503-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA MARIA DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005503-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CARMINDA MARIA DE 

CAMPOS LEITE REQUERIDO: JOAO BATISTA ROSA Vistos. 1. A 

inventariante formulou pedido à ref. 18969160, a fim de que seja expedido 

alvará de autorização para a abertura de conta poupança junto ao Banco 

do Brasil para herdeira infante Serena Leite de Souza e para autorizar a 

inventariante a solicitar baixa de gravame e emitir segunda via de CRLV e 

licenciamento atualizado do veículo ONIX pertencente ao espólio. 2. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público concordou com aludido pedido 

(Id. 22128166). 3. Considerando que a inventariante realizou a negociação 

da dívida da falecida para a quitação do veículo, DEFIRO o pedido de ref. 

18969160 e, para tanto, DETERMINO a expedição de dois alvarás, o 

primeiro autorizando a inventariante a proceder com a abertura de conta 

poupança para a infante Serena Leite de Souza e, o segundo, autorização 

para inventariante proceder com a baixa do gravame e emissão de 

segunda via de CRLV e licenciamento atualizado do veículo ONIX. 3. FIXO 

o prazo de 90 (noventa) dias para o inventariante apresentar documentos 

da quitação das dívidas, bem como para depositar o valor remanescente 

em juízo, nos autos. 4. Sem prejuízo do encimado, INTIME-SE a 

inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, aporte aos autos a 

Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, 

com base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de 

causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual. 5. No 

mesmo prazo, deve a inventariante se manifestar sobre os documentos de 

id. n.º 19922406, 20118653 e 20982931. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de direito

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

Processo Número: 1003253-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. F. G. (AUTOR(A))

R. E. D. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. L. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1003253-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): R. E. D. G., ROBER LUIZ DE 

FARIA GARCIA REU: MIRIAN LUCIA DOMINGOS Vistos. 1. Devidamente 

citada e intimada para contestar os pedidos presentes na inicial, a 

requerida deixou transcorrer o prazo in albis, razão pela qual DECRETO a 

revelia desta, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 2. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIME-SE a parte autora para que 

especifique as provas que pretende produzir, indicando objetivamente, os 

fatos que pretende demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, 

II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 4. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 5. Caso a parte seja assistida pela 

Defensoria Pública e/ou pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, INTIME-A 

pessoalmente para comparecer ao órgão de representação respectivo, a 

fim de apresentar rol de testemunhas e/ou prestar informação processual 

necessária, no prazo de 05 (cinco) dias. 6. Decorrido o prazo, DÊ-SE vista 

à(ao) Defensoria Pública/Núcleo de Práticas Jurídicas para especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. 7. Saliento que, 

na ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase 

instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado do pedido. 8. 

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, 

em seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Após, voltem os autos 

conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002724-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARTOLOMEU FREIRE (REQUERENTE)

JOSE MARIO FREIRE (REQUERENTE)

MARIA TEREZA BRANT FREIRE (REQUERENTE)

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEITE DA SILVA FREIRE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002724-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA TEREZA BRANT 

FREIRE, LUIZ BARTOLOMEU FREIRE, JOSE MARIO FREIRE, HELOISA 

BRANT FREIRE BARBOSA INVENTARIADO: JOAO LEITE DA SILVA FREIRE 

Vistos. 1. O inventariante formulou pedido à ref. 25171904, a fim de que 

seja expedido alvará de autorização para venda do veiculo WV GOL 1.0 

PLACAS: JYS 1163 - RENAVAM: 956587321 - ANO 2008 - COR: 

BRANCA, a fim de efetuar o pagamento do ITCD no valor de R$ 6.250,00. 

2. Considerando a necessidade do pagamento do imposto de transmissão 

causa mortis, bem como a preservação das prerrogativas inerentes ao 

encargo de inventariante, DEFIRO parcialmente o pedido de ref. 25171904 

e, para tanto, DETERMINO a expedição do alvará autorizando o 

inventariante a proceder a venda do veículo, devendo com tal dinheiro 

quitar o imposto e, após, deverá ser depositado em juízo o valor 

remanescente, juntando aos autos o contrato de compra e venda do 

veículo. 3. FIXO o prazo de 90 (noventa) dias para o inventariante 

apresentar documentos da quitação do ITCD, apresentar contrato de 

compra e venda do veículo e depositar o valor remanescente em juízo nos 

autos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004346-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CASTRILLON DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE BENEDITO CASTRILLON (HERDEIRO)

NEUZA CONCEICAO CASTRILLON SIMOES (HERDEIRO)

APARECIDA CECILIA CASTRILLON CEBALHO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1004346-15.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: SONIA CASTRILLON DA 

SILVA INVENTARIADO: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON Vistos 1. A 

inventariante requereu alvará judicial para levantamento e transferência 

dos valores vinculados a conta judicial por meio de ordem de pagamento – 

precatório, vinculado junto ao Banco da Caixa Econômica Federal, conta: 

2301.005.13267358-7, valores referentes a ordem judicial referente aos 

autos do processo sob nº. 0120429-03.2016.4.01.9198, da 2º Vara 

Federal do TRF1, no valor de R$181.171,50 (cento e oitenta e um mil, cento 

e setenta e um reais e cinquenta centavos). 2. Afirma que o alvará 

requisitando visa o custeio dos bens do espólio e demais custas com o 

inventário. 3. Pois bem. 4. Compulsando os autos, verifico que a 

inventariante até o presente momento não apresentou as primeiras 

declarações, conforme determinado na decisão de id. 22008816. 5. Como 

sabido, no processo de inventário será apurado o acervo hereditário do 

de cujus e eventuais dívidas, para após o pagamento do passivo, efetivar 

a divisão dos bens entre os herdeiros. No caso, a inventariante pretende 

levantar valores sem sequer ter apresentado o rol de bens a inventariar. 

6. Consigno que o pedido de levantamento de valores, de venda 

antecipada, de alienação etc., antes de efetivada a partilha, só é deferido 

quando justificada a necessidade. No caso, inexiste situação excepcional 

que autorize a antecipação do recebimento da herança. 7. Assim, não 

havendo motivo excepcional que autorize o levantamento de valores 

antecipadamente, mostra-se adequado, portanto, aguardar o término deste 

inventário. 8. Ressalto que é possível o deferimento de pedido de alvará 

judicial de levantamento de valores em ação de inventário, quando 

justificado o destino da verba, no entanto, trata-se de medida que se 

reveste de caráter excepcional, que exige prudência em sua análise, para 

segurança jurídica, preservação de interesse das partes e de terceiros. 9. 

No caso em tela, a inventariante não juntou qualquer documento cabível a 

comprovar a necessidade do levantamento do valor, alegando que é para 

custeio dos bens do espólio e demais custas com o inventário. No entanto, 

não foram apresentadas as primeiras declarações com o rol dos bens do 

espólio e o processo, até o momento, está tramitando sob o crivo da 

gratuidade da justiça, caindo por terra a justificativa para aventado 

levantamento. 10. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de autorização 

para a venda dos bens imóveis. 11. Tendo em vista a informação de 

crédito existente em nome da “de cujus”, DETERMINO seja expedido ofício 

à Caixa Econômica Federal e à 2ª Vara Federal para que informe, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o valor atualizado do crédito, bem como a 

possibilidade de transferir/vincular o valor para o presente processo de 

inventário. 12. No mais, INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 20 

(vinte) dias apresentar as primeiras declarações, conforme artigo 620, 

sob pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 13. Sendo de 

interesse do(a) inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 14. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 
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das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal e a Guia ITCD. 15. Nos termos do provimento 

nº 56/2016 – CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 16. INTIME-SE. 17. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005677-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. J. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1005677-32.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: ROSANA CRISTINA JERONIMO 

DA SILVA EXECUTADO: CARLOS GARCIA CEBALHO Vistos. 1. Trata-se 

de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos promovido 

por AMANDA CRISTINA DA SILVA CEBALHO, VITOR CRISTIAN CEBALO 

DA SILVA e VITÓRIA CRISTINA CEBALHO, representados pela genitora 

ROSANA CRISTINA JERONIMO DA SILVA, em face de CARLOS GARCIA 

CEBALHO, todos já devidamente qualificados. 2. Determinada a prisão civil 

do devedor, o mandado segregatório foi regularmente cumprido na data de 

17.02.2020, estando o executado recluso na cadeia pública da Comarca 

de Cáceres/MT desde então. Eis o relato do necessário. Fundamento e 

DECIDO. 3. Fundamento o pleito na Recomendação nº 62, do Conselho 

Nacional de Justiça, acerca da possibilidade de prisão domiciliar para 

devedor de alimentos. 4. Considerando o inóspito cenário causado pelo 

aumento em escala geométrica dos novos infectados com o vírus, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 

dispondo sobre as medidas preventivas a serem adotadas pelos 

magistrados e tribunais com vistas a prevenir a propagação da infecção 

causada pelo novo corona vírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e 

socioeducativo. 5. Especificamente em relação aos presos por dívidas 

alimentares, prevê o aludido normativo: Art. 6º Recomendar aos 

magistrados com competência cível que considerem a colocação em 

prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à 

redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local 

de disseminação do vírus. 6. É de trivial sabença que o sistema carcerário 

brasileiro não dispõe, em sua maioria, de condições dignas de salubridade 

para as pessoas que se encontram reclusas. Não menos cediço que o 

novo corona vírus já circula livremente nos limites deste Estado de Mato 

Grosso, tendo sido declarada, pelo Ministério da Saúde, a situação de 

transmissão comunitária em todo território nacional. 7. Nesse contexto, 

assim como o exequente exige os alimentos que lhe são devidos em razão 

do seu direito à dignidade da vida humana, deve ser sobrelevado o direito 

à vida e à saúde do executado, os quais estão sobremaneira frágeis 

diante da situação de calamidade que assola o mundo. 8. Destaca-se que 

tal intelecção guarda similitude com aquela seguida pela Ministra do 

Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi em sede de Habeas Corpus 

impetrado por devedor de alimentos na data de 19.03.2020, cujos dados 

não se divulgou em razão do pálio do sigilo processual (Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Por-caus

a - d o - c o r o n a v i r u s -

-ministra-manda-devedor-de-alimentos-cumprir-prisao-domiciliar.aspx). 9. 

Não se pode olvidar, ademais, que a medida não trará quaisquer prejuízos 

ao exequente, máxime porque não se está a revogar a prisão civil do 

devedor, apenas modificando-a para cumprimento em consonância ao 

cenário hodiernamente experimentado na sociedade. 10. Ante o exposto, 

CONVERTO a prisão civil em cárcere fechado em prisão domiciliar. Por 

conseguinte, DETERMINO que o executado recolha-se em sua residência 

pelo período remanescente do decreto segregatório, ou até que satisfaça 

a dívida, podendo se ausentar, somente, em caso de trabalho, motivos de 

saúde ou culto religioso, desde que documentalmente comprovados. 11. 

SERVE a presente como MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, devendo o 

executado ser encaminhado até sua residência para lá cumprir o restante 

do período de prisão, sendo observado como prazo para soltura o 

constante do mandado de prisão anteriormente expedido. 12. No mais, 

INTIME-SE o executado, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acerca da contraproposta de acordo apresentada pelos exequentes em 

ID. 28680783. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário, 

COM URGÊNCIA. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006628-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO STEFANI ROCHA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO ROCHA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

PEDRO STEFANI ROCHA (HERDEIRO)

ANTONIO STEFANI ROCHA (HERDEIRO)

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006628-26.2019.8.11.0006. INVENTARIANTE: PAULO STEFANI ROCHA 

DE CUJUS: LAZARO ROCHA Vistos. 1. O inventariante formulou pedido à 

ref. 27599171, a fim de que seja expedido alvará de autorização para 

venda de 150 (cento e cinquenta) bovinos machos e 150 (cento e 

cinquenta) bovinos fêmeas, ambos com idade de acima de 36 meses, 

alegando que os semoventes precisam ser vendidos, tendo em vista que 

estes animais estão prontos para o abate. 2. Alega que a permanência 

dos animais na propriedade passará a dar prejuízos, pois atingiram o 

ponto de abate e, inclusive, a venda dos animais no momento é 

extremamente vantajosa devido o preço da arroba do gado. 3. 

Considerando a concordância de todos os herdeiros (Id. 27599491) e, 

para evitar maiores prejuízos a estes e, ainda, para a preservação das 

prerrogativas inerentes ao encargo de inventariante, DEFIRO parcialmente 

o pedido de ref. 27599171 e, para tanto, DETERMINO a expedição do 

alvará autorizando o inventariante a vender 150 (cento e cinquenta) 

bovinos machos, com idade aproximada de 36 meses, e 150 (cento e 

cinquenta) bovinos fêmeas, com idade acima de 36 meses, que integram o 

acervo do espólio de Lazaro Rocha, devendo o inventariante depositar o 

valor integral da venda em juízo. 4. FIXO o prazo de 90 (noventa) dias para 

o inventariante juntar aos autos o contrato de compra e venda dos animais 

mencionados, o extrato atualizado do INDEA, bem como efetuar o deposito 

do valor da venda em juízo. 5. Dando prosseguimento ao feito, uma vez 

apresentadas as primeiras declarações (Id. 28331579), forte no artigo 626 

do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários, o Ministério Público, 

se houver herdeiro incapaz ou ausente e, se houver testamento, também 

o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres do 

referido artigo. 6. INTIME-SE a Fazenda Pública, (CPC art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. 7. Concluídas referidas citações, 

conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que as partes 

possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo com base 

no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 8. 

Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 9. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 10. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 11. Se concordes, ao 
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cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 12. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001157-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MEDEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001157-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: GILSON MEDEIROS DA SILVA SENTENÇA – 

EXTINÇÃO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados 

pelo de cujus GILSON MEDEIROS DA SILVA, sendo nomeado inventariante 

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA E SILVA. 2. O processo seguiu seus trâmites 

legais. Não obstante, no curso do feito, aportou ao autos manifestação da 

inventariante e dos herdeiros, devidamente representados nos autos (Id. 

19479946), desistindo da ação, asseverando que não há bens a serem 

inventariados em nome do “de cujus” e que o espólio perseguia com a 

presente ação direitos trabalhistas que não foram adimplidos por seu 

ex-empregador, todavia a ação foi julgada improcedente, juntada ao id. 

19479948. 3. Antes de analisar referido pedido, a magistrada que atuava 

no feito anteriormente, determinou que a inventariante juntasse aos autos 

declaração, acerca da inexistência de quaisquer bens (Id. 19613083). 4. A 

declaração da inexistência de bens consta do Id. 23885295. 5. Vieram 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Pois bem. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 7. Registro 

que, inexistindo bens a serem inventariados não há, consequentemente, 

incidência do imposto causa mortis. 8. No mais, entendo que não há 

necessidade de ser proferida decisão judicial declaratória da inexistência 

de bens, porquanto o denominado "inventário negativo", não previsto 

expressamente na legislação, é admitido pela doutrina e jurisprudência 

como mera providência facultativa utilizada pelo cônjuge sobrevivo ou 

herdeiros, para provar a inexistência de bens visando a determinado fim. 

9. Ademais, tal possibilidade pode ser levada a efeito extrajudicialmente, 

como admite o art. 28 da Resolução 35 do CNJ: “Art. 28. É admissível 

inventário negativo por escritura pública." 10. Neste sentido: “CIVIL. 

INVENTÁRIO. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO ROL DE BENS 

DO ESPÓLIO. INADMISSIBILIDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA O 

PATRIMÔNIO DO AUTOR DA HERANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE 

INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1. Não integrando, a indenização recebida pelo 

espólio no âmbito trabalhista, o patrimônio do morto, não há que se falar 

em sua inclusão no rol de bens a serem inventariados e repassados aos 

seus herdeiros, os quais já são titulares dessa verba.2. Inexistindo bens a 

serem inventariados e ausente a incidência do imposto causa mortis, 

impõe-se o acolhimento do pedido de desistência da ação de inventário e a 

extinção do processo, sem resolução do mérito.3. Recurso conhecido e 

provido.” (TJPR - 11ª C.Cível - AI - 1530077-1 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Fábio Haick 

Dalla Vecchia - Unânime - J. 05.10.2016) 11. Assim sendo, diante da 

inexistência de bens a inventariar, torna-se imperioso concluir pela 

homologação da desistência e, consequente,extinção do processo sem 

resolução de mérito. DISPOSITIVO 12. Ante ao exposto, sem maiores 

delongas, observadas que foram as formalidades legais, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência. 

Em conseqüência disso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 13. Sem 

custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita. 14. Feitas às necessárias anotações e comunicações, 

ARQUIVE-SE, ut CNGC. 15. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 16. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005070-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARENALDO EPIFANIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA SIMONE EPIFANIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA EPIFANIO (REQUERENTE)

REGINALDO EPIFANIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1005070-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUIZA EPIFANIO, 

MARIA SIMONE EPIFANIO DE OLIVEIRA, ARENALDO EPIFANIO DE 

OLIVEIRA, REGINALDO EPIFANIO DE OLIVEIRA Sentença – Alvará Judicial 

Vistos. 1. MARIA LUIZA EPIFANIO, MARIA SIMONI EPIFANIO DE OLIVEIRA, 

ARENALDO EPIFANIO DE OLIVEIRA e REGINALDO EPIFANIO DE OLIVEIRA, 

qualificada nos autos, requer o levantamento do saldo existente em conta 

junto ao BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome do de cujus 

IZIDIO SILVA DE OLIVEIRA, falecido em 04/08/2018. 2. O pedido se fez 

acompanhar dos documentos acostados junto à inicial. 3. Requisitadas 

informações à agência local do Banco da Caixa, confirmou-se a existência 

de saldo de FGTS no valor de R$6.035,30 na conta de titularidade do 

falecido (ID. 25945890). 4. Fundamento e DECIDO. 5. Trata-se de pedido 

de jurisdição voluntária consistente em autorização para sacar o saldo 

existente na conta do de cujus junto ao Banco da Caixa Econômica 

Federal. 6. Observo que os autos estão instruídos com todos os 

documentos necessários para a análise do pleito. 7. Logo, sendo este um 

procedimento de jurisdição voluntária (artigo 719 e seguintes do CPC), 

onde não há partes, mas apenas interessados, faz-se desnecessária 

qualquer dilação probatória. 8. A certidão de óbito comprova o falecimento 

do Sr. IZIDIO SILVA DE OLIVEIRA. 9. Impende assinalar que o valor é de 

pouca monta. Ademais, os saldos de contas bancárias e de cadernetas 

de poupança, assim como, os fundos de investimento de reduzido valor, 

dispensam a abertura de inventário ou de arrolamento, à luz do artigo 666 

do Código de Processo Civil, que faz expressa alusão à Lei nº 6.858, de 

24/11/1980. 10. Assim, a Lei 6.858/80, regulamentada pelo Decreto 

85.845/81, é perfeitamente adequada à espécie, posto que permite o 

pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, evitando-se, dessa forma, excessivas 

demoras com inventário e arrolamento. 11. A Lei n° 8.036/90, em seu 

artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) poderá ser 

movimentada quando advir o falecimento do trabalhador, pagando-se a 

seus dependentes ou as pessoas indicadas em alvará judicial, 

independente de inventário ou arrolamento. DISPOSITIVO. 12. Pelo 

exposto, considerando a documentação apresentada, e com fundamento 

no art. 1º, V, do Decreto Lei 85.845/81 e nos termos do art. 587, inciso I, 

do CPC, julgo procedente o pedido e DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando MARIA LUIZA EPIFANIO, MARIA SIMONI EPIFANIO DE 

OLIVEIRA, ARENALDO EPIFANIO DE OLIVEIRA e REGINALDO EPIFANIO DE 

OLIVEIRA a levantar os valores a título de FGTS a receber junto ao Banco 

da Caixa Econômica Federal, referentes ao saldo deixado pelo de cujus 

IZIDIO SILVA DE OLIVEIRA. 13. Dispenso a parte requerente de 

comprovação dos gastos por ser o montante de valor pequeno. 14. Sem 

custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. 14. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações 

e baixas ínsitas na CNGC. 15. Publique-se. Intime-se. 16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001182-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001182-08.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

CREUSA MARIA DE OLIVEIRA REU: ELIZETE DE OLIVEIRA Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte requerente para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos, mediante a juntada dos três últimos 

comprovantes de renda e cópia da declaração de imposto de renda, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as 

devidas custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

incisos I, do CPC/2015). 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição 

Legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MACIEL PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se no feito acerca do pedido de cancelamento da audiência 

retro, bem como, apresentar a impugnação a contestação no prazo legal – 

ID 29179990), promovendo o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres, 26 de março de 2020. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005890-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação concentrada Designada Para o dia 06 de Dezembro de 2019 

as 08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos 

de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização 

da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, 

sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas. Cácres, 21 de outubro de 2019. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005325-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005325-11.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OTAVIO RIBEIRO CHAVES REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Embora as partes tenham postulado pelo julgamento antecipado da lide, 

visando ter maiores elementos para o julgamento, de ofício, delibero pela 

colheita do depoimento pessoal das partes, o que designo para o dia 16 de 

junho de 2020, às17:00 horas. Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário. Caceres, 26 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000851-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DIAS DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (INVENTARIANTE)

JOSE PALMIRO DA SILVA ESPOLIO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 10 de junho de 2020 as 16h00min na 

Sala de Audiência do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 26 de março de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006311-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

JOSIANE DE ARAUJO SILVA OAB - 010.008.421-42 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. -. V. E. D. P. &. D. M. -. M. (REU)

L. E. L. -. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL CORREA SILVEIRA OAB - RS47137 (ADVOGADO(A))

LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO OAB - MT26743/O (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES OAB - GO29694 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres, 26 de 

março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006287-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GOMES DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres, 26 de 

março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006448-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres, 26 de 

março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002282-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DANIEL GONCALVES BAZAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte recorrida, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso de 

agravo interposto. Cáceres, 26 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME 

DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004026-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT25080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 30 de Setembro de 2019 as 14h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 29 de agosto de 2019. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001164-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CARVALHO DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARVALHO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001164-84.2020.8.11.0006. 

INVENTARIANTE: CELIA CARVALHO DOS SANTOS INVENTARIADO: JOSE 

CARVALHO DOS SANTOS Vistos, etc. Cuida-se de alvará judicial para 

levantamento de valores depositados em conta corrente e poupança de 

titularidade de pessoa falecida. Observo equívoco na distribuição eis que 

o feito foi endereçado à 1ª Vara Cível desta Comarca, competente para 

"Processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e 

juventude, associados a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas 

à sua competência.” (Resolução 005/2014/TP). Assim sendo, proceda com 

a redistribuição do feito à 1ª Vara. Deem-se as baixas necessárias. 

Cáceres, 26 de março de 2020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES Vistos, etc... Banco Bradesco 

Financiamento S/A ajuizou a presente busca e apreensão, com 

supedâneo no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Ingrid Franciele 

Martins Alves, alegando, em síntese, ter celebrado com a ré contrato 

bancário para financiamento de um veículo com cláusula de alienação 

fiduciária, cujo pagamento se daria em 48 prestações no valor de 

R$457,32. Contudo, a requerida teria se tornado inadimplente com o 

pagamento das parcelas, acarretando em um a dívida no importe de 

R$14.289,97 (quatorze mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e 

sete centavos) Requereu a concessão de liminar para busca e apreensão 

do veículo, e, ao final, a procedência da demanda. Sobreveio decisão 

concedendo liminar para busca e apreensão do veículo (id. 9298270). 

Cumprido o mandado (id. 9559382), procedeu-se a citação da ré que 

apresentou defesa e reconvenção no id. 9912516. Sustentou, 

preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de notificação válida. Alega 

que a carta registrada de notificação sequer foi encaminhada ao seu 

endereço, sendo devolvida ao destinatário sem qualquer assinatura no 

Aviso de Recebimento, porquanto, ausente a mora. Embasada na 

preliminar arguida, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito. 

No mérito, requereu a revisão das cláusulas contratuais, alegando, em 

síntese, abusividade dos juros cobrados acima da taxa média de mercado 

e dos encargos exigidos no período de normalidade, além de invalidade da 

cobrança de seguro, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação. Na 

reconvenção, requereu a condenação do reconvindo ao pagamento de 

indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor 

eventualmente cobrado a maior em razão da abusividade de juros e multa 
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por má-fé processual. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares 

arguidas A ré apresentou impugnação a contestação e reconvenção no 

id. 10125252. Alega que houve caracterização da mora por meio de 

protesto, uma vez que não teria sido encontrada quando encaminhada a 

notificação extrajudicial. Impugnou o pedido de concessão da gratuidade 

da justiça e argumentou impossibilidade de revisão do contrato. Sustenta 

que a capitalização mensal dos juros foi pactuada no contrato firmado 

pelas partes e que é válida a cobrança das tarifas de cadastro e 

avaliação do bem e IOF, além de defender que os juros moratórios do 

contrato em discussão estão dentro do patamar legal. Defende, ainda, a 

validade da cobrança de multa contratual. Requer a extinção da 

reconvenção, sob o argumento de que a ação de busca e apreensão foi 

ajuizada em razão do descumprimento contratual da reconvinte. A fim de 

colher maiores subsídios para análise da preliminar arguida, foram 

expedidos ofícios aos Correios a fim de que informasse no que consiste a 

informação constante do aviso de recebimento juntado aos autos com os 

dizeres: 48- ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA e ao Cartório de 

Protesto para que prestasse esclarecimentos detalhados sobre o 

procedimento adotado para notificação da Requerida – protesto nº 

161895, lavrado no Livro nº 792, fls. 61. Na oportunidade, foi determinado 

que o autor se abstivesse de proceder com a alienação do veículo, sob 

pena de multa e designou audiência de conciliação. Entretanto, em 

manifestação posterior, o autor informou que procedeu com a alienação 

do veículo antes da determinação (id. 11016121). Os correios 

encaminharam resposta ao ofício 10882125. Tentada a conciliação, as 

partes não chegaram a um acordo (id. 11145115). Por ocasião da 

audiência, foi anexada aos autos a resposta encaminhada pelo Cartório de 

Protesto e intimadas as partes para se manifestarem em cinco dias a 

respeito do documento. No id. 11316449 a ré se manifestou acerca da 

resposta encaminhada pelo Cartório de protesto, afirmando que o autor se 

equivocou ao indicar o endereço para notificação, uma vez que deixou de 

informar a quadra onde situa a residência da ré. Ressalta que na Avenida 

em que reside existem duas residências com o número 13, em quadras 

distintas. Afirma que, embora a notificação possa ser recebida por 

qualquer pessoa que resida no imóvel, tal situação não se configura na 

hipótese, já que não têm qualquer vínculo com o terceiro que assinou o 

comprovante de recebimento da notificação de protesto. Pautada em tais 

argumentos, reiterou o acolhimento da preliminar arguida e o indeferimento 

da inicial. Alternativamente, requereu a designação de audiência de 

instrução. A ré, por sua vez, reiterou seus argumentos, alegando que a ré 

foi constituída em mora através do protesto promovido. Sustenta que não 

é exigido recebimento da notificação pela própria notificada, o que pode 

ser feito por pessoa diversa do devedor. Intimadas a especificarem o 

interesse na produção de prova no que tange a controvérsia acerca da 

notificação, a requerida pugnou pela oitiva de testemunhas. A prova foi 

deferida e em audiência de instrução foi colhido o depoimento de duas 

testemunhas. Por ocasião da audiência foi promovida a pesquisa do nome 

do recebedor da notificação no site SINESP e localizou no banco de dados 

da Receita Federal uma pessoa com nome Lucas Daniel Andrade Borges 

de Almeida, residente em Cáceres-MT. A ré pugnou pela oitiva do terceiro, 

o que foi deferido pelo juízo. O depoimento foi colhido em audiência (id. 

18649704). A ré apresentou suas alegações finais no id. 15245489 e 

18663139. O Autor, por sua vez, apresentou seus memoriais finais no id. 

19176894. É a síntese. Decido. Cuida-se de ação de busca e apreensão 

de veículo alienado fiduciariamente, formulado em face da mora da 

devedora, que apresentou contestação e reconvenção, arguindo em 

defesa preliminar de inépcia da inicial por ausência de requisito essencial 

para propositura da demanda. No mérito, requer a revisão das cláusulas 

do contrato de financiamento, alegando abusividade dos juros cobrados e 

ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, bem 

como da cobrança de seguro. De início, não prospera a alegação 

preliminar no que tange a suposta necessidade de prestação de garantia – 

caução para deferimento da liminar na hipótese. A demanda de busca e 

apreensão é regida por procedimento especial previsto pelo Decreto Lei 

911/69 que em seu art. 3º, caput, garante a concessão de liminar para 

busca e apreensão do veículo, desde que comprovada a mora, não 

dependendo, entretanto, da prestação de caução. Sendo assim, fica 

refutada a alegação preliminar formulada. Não obstante, no que concerne 

a suposta invalidade da notificação promovida pelo autor, embora a 

matéria tenha sido alegada preliminarmente, considerando a necessidade 

de dilação probatória para subsidiar a análise e sendo o ponto mais 

controverso na demanda, entendo pertinente que seja analisada em 

conjunto com o mérito. Analisando a questão suscitada pela demandada, 

notadamente no que tange a alegada invalidade da notificação 

apresentada pela demandante para o fim de comprovar a constituição em 

mora, analisando o conjunto de provas produzido nos autos, verifico que 

razão assiste á requerida porquanto ausente requisito necessário para 

propositura da demanda, qual seja, a constituição em mora da devedora 

fiduciante. Fundamento e Explico: A concessão de liminar na ação de 

busca e apreensão tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode ser deferida desde que inequivocamente preenchidos os requisitos 

legais. Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá 

ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do 

devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal 

e, ainda, menção acerca do valor do débito. Nesse sentido dispõem os 

artigos 2º e 3º do Decreto Lei 911/69 e súmula 72 do STJ: Art. 2º (…) § 2º 

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, 

ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Súmula 72 do 

STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente Contudo, na hipótese, conforme se nota do 

documento acostado, aliado a informação prestada pelos Correios, a carta 

com aviso de recebimento com a finalidade de notificação da demandada 

não foi entregue no seu endereço. Pelo que se extrai dos autos e 

informação técnica, o endereço não é abrangido pela entrega dos 

correios, o que foi confirmado pela testemunha inquirida em Juízo, Elizete, 

vizinha da demandada, que afirmou que na região onde residem não há 

entrega pelos correios. O fato é que independente da 

confecção/encaminhamento da carta registrada, esta não foi entregue no 

endereço da demandada, tanto que o próprio autor recorreu ao registro de 

protesto da dívida. Neste ponto, extrai-se dos autos que o autor defende a 

validade da notificação extrajudicial da demanda derivada do protesto 

promovido, expedida e supostamente levada á efeito pelo Cartório de 

Protesto. Entretanto, embora conste dos autos o instrumento de 

notificação relativo ao protesto da dívida (id. 11145115), e em que pese a 

ausência de exigência de que o recebimento se dê pelo próprio devedor, é 

necessário se faz a demonstração da sua entrega no endereço do 

devedor, e esta prova não há nos autos. O instrumento de notificação 

indica que o aviso foi recebido por terceiro com nome de Lucas Daniel, 

com o qual a demandada nega qualquer vínculo. Durante a instrução 

probatória, foi promovida a pesquisa do nome completo do terceiro que 

assinou o comprovante de notificação do protesto, tendo sido identificado 

e posteriormente prestou esclarecimentos em Juízo. Ao prestar 

depoimento, o reconheceu a assinatura firmada no recibo de entrega do 

protesto e assim relatou: “...Que seu endereço residencial é quadra 07, 

casa 04, residencial Jardim Paraíso. Que não conhece a demandada, 

tampouco proprietários do banco; Que reconhece a assinatura, que é dele 

mesmo; Que estava jogando videogame na casa de uma amigo dele na 

quadra 07, casa 11 e o nome da irmã dele também é Ingrid; Que o amigo 

não estava lá, tinha saído; Que chegou um cara perguntando se eu 

conhecia uma tal de Ingrid, só que não era a irmã dele; Que ele perguntou 

se ele podia assinar e ele disse que sim e assinou; Que seu amigo se 

chama Ian; Que deixou o documento lá; Que ele chegou e falou que essa 

não era a irmã dele...Que ele mora lá perto; Que não conhece a 

demandante, nem o esposo dela;...” Conforme consta da gravação, o 

documento mencionado durante a oitiva está juntado no id. 11145115, pág. 

09. Assim, constata-se da prova produzida nos autos que a notificação da 

devedora não chegou ao seu destino, porquanto foi entregue pelo Cartório 

de Protesto em local diverso do endereço da demanda e recebido por 

terceiro sem qualquer vínculo com ela, razão pela qual não foi atendida a 

exigência específica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja, a 

comprovação da mora. Portanto, de nada adianta demonstrar a expedição 

da notificação pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos sem que 

haja prova de que ela chegou às mãos do devedor. O ato intimatório se 

perfectibiliza somente após verificados seus requisitos, ou seja, a 

comprovação da efetiva comunicação a que pretendeu. Assim, 

considerando que a comprovação da constituição da mora, exigida pelo 

art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, não restou demonstrada, impõe-se 

o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de 
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Busca Apreensão, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar arguida 

pela demandada. Não obstante, em defesa, sustenta a demandada 

abusividade dos juros cobrados no contrato celebrado entre as partes, em 

tese, acima da taxa média de mercado na época do ajuste, abusividade 

dos juros no período de normalidade, além de ilegalidade na cobrança de 

taxa de cadastro, tarifa de avaliação e seguro. Passo à análise dos 

argumentos lançados pela demandada em contestação, notadamente no 

que tange ao pedido de revisão das cláusulas contratuais. Os juros 

remuneratórios são devidos como compensação ao mutuante pela 

disposição do dinheiro ao mutuário, sendo lícita a sua incidência. A 

discussão, pois, diz respeito ao limite de tais juros e sua abusividade, ou 

não. O Sistema Financeiro Nacional (SFN) tem como regra a não aplicação 

das restrições da Lei da Usura (Decreto nº 22.626 de 1933), em se 

tratando de instituições financeiras, não as sujeitando, pois, à limitação 

dos juros remuneratórios. Ademais, o §3º do artigo 192 da Constituição 

Federal, que dispunha sobre a limitação dos juros, foi revogado pela 

Emenda Constitucional nº 40, de 29/05/2003. A jurisprudência, com o 

tempo, encaminhou-se, maciçamente, pela livre pactuação, com restrições 

pontuais em casos de prova inarredável de abusividade. Nesse sentido a 

Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade”. E mais recentemente, o REsp nº 1.061.530/RS - julgado de 

acordo com o rito dos recursos repetitivos - consolidou o posicionamento 

no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza 

como abusiva quando destoante da média do mercado, apurada pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação. Assim, feitas 

tais considerações, em consulta á informações mantidas pelo Banco 

C e n t r a l  ( h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / e s t a t i s t i c a s / r e p o r t t x j u r o s / ?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true) verifico que a taxa pactuada 

pelas partes no contrato celebrado é diversa da taxa média de mercado 

na data do ajuste firmado pelas partes. Enquanto a taxa pactuada é de 

2,34 ao mês, a taxa média de juros remuneratórios na data da celebração 

do contrato era de 2,10 ao mês, segundo o BACEN. Por outro lado, 

considerando que o valor não ultrapassa significativamente a taxa média 

de mercado estabelecida pelo Banco Central, existindo pouca diferença 

entre os valores encontrados, razão pela qual entendo não ter restado 

configurada a abusividade alegada pela demandada no que tange aos 

juros remuneratórios, sendo regular a taxa de juros pactuada pelas 

partes. Nesse sentido ainda: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO 

EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES – IOF – IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – CABÍVEL APENAS EM SEDE DE 

CONTESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só se 

considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a 

capitalização de juros, desde que expressamente pactuada. O pedido 

contraposto apenas é cabível em caso de contestação. (N.U 

0000579-84.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). No que tange ao 

pedido de descaracterização da mora, a matéria da caracterização da 

mora já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o 

paradigma assentado no REsp. nº 1.061.530/RS, julgado em 22/10/2008, 

que assim dispôs: I. Afasta a caracterização da mora: (i) a constatação de 

que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período 

da normalidade contratual. II. Não afasta a caracterização da mora: (i) o 

simples ajuizamento de ação revisional; (ii) a mera constatação de que 

foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação. Dessa 

forma, inexistindo abusividade na cobrança dos encargos dentro do 

período de normalidade da dívida, não há que se falar em 

descaracterização da mora, consoante entendimento consolidado pelo 

REsp nº 1.061.530/RS. No que concerne a cobrança da tarifa de avaliação 

do bem a Resolução 3.919/2010 editada pelo Conselho Monetário Nacional 

previu a possibilidade de cobrança da prestação de serviços inerentes a 

avaliação de bens ofertados em garantia. Senão, vejamos: Art. 5º 

Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados 

a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as 

condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles 

relativos a: (…) VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens 

recebidos em garantia; A tarifa de avaliação somente representa encargo 

contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação 

do serviço. No caso em exame a parte Requerida não apresentou 

qualquer prova para justificar a cobrança ao contratante e o repasse para 

o efetivo avaliador. Assim, ausente prova, deve ressarcir ao Requerido o 

valor cobrado. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E 

ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 

DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – 

REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A 

EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA 

REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do 

princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte 

apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar 

especificamente os fundamentos adotados na origem para negar 

seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a 

matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão 

recorrida. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual 

após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que 

expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. A 

Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos 

repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa 

de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição 

financeira. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a 

instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com 

registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem , desde 

que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, 

aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial 

Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E 

ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 

DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – 

REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A 

EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA 

REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do 

princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte 

apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar 

especificamente os fundamentos adotados na origem para negar 

seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a 

matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão 

recorrida. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual 

após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que 

expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. A 

Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos 

repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da tarifa 

de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição 

financeira. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a 

instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com 

registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem , desde 

que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, 

aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial 

Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019) A mesma conclusão deve ser levada a 

efeito em relação ao questionamento da cobrança da tarifa de registro do 

contrato. Embora previsto, não foi apresentada nenhuma prova da 

destinação do numerário para a finalidade descrita. Assim, reportando a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Resp. Nº 
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1.578.553 – SP (Tema 958), é de se afastar a sua incidência, com o 

respectivo ressarcimento a parte Requerida. A restituição no caso deve 

ser simples e não na forma descrita no art. 42 do CDC, por não vislumbrar 

má-fé do Autor. No que tange ao questionamento do seguro não vislumbro 

nenhuma irregularidade, porquanto se evidencia do contrato que a 

cobrança foi expressamente pactuada pelas partes, inclusive com a 

indicação do valor ajustado, não podendo o autor alegar ignorância quanto 

a cobrança que, a meu juízo, foi estipulada livremente por acordo de 

vontades. Se foi realizado contrato de seguro, a Requerida estava coberta 

das garantias descritas na apólice. Assim, é de acolher parcialmente os 

pedidos contrapostos formulados em contestação, ficando circunscritos a 

restituição da tarifa de avaliação e registro. No mais, persiste o contrato 

conforme acordado entre as partes. Lado outro, restando frustrada a 

notificação extrajudicial encaminhada pelo Cartório de Protesto, porquanto 

comprovadamente entregue em endereço diverso da demandada, não 

resta configurada a mora e, portanto, ausente requisito indispensável para 

propositura da demanda com fulcro no decreto lei 911/69, razão pela qual 

é de julgar a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com a 

revogação da liminar e restituição do veículo em favor da demandada. 

Contudo, como o autor informou ter promovido a alienação do bem, resta 

impossível a restituição do bem, devendo após o trânsito em julgado ser 

realizada a conversão da obrigação em perdas e danos, a fim de que a ré 

seja ressarcida com o pagamento do valor correspondente ao veículo, 

ressalvado o direito e eventual compensação de crédito do autor. Defende 

ainda a Requerida a incidência da multa prevista no § 6º do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69. O Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar e dar a 

interpretação do alcance e incidência da multa prevista no citado 

dispositivo legal, concluiu: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO 

LIMINARMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA. MULTA PELA VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO. PENALIDADES 

COM FATOS GERADORES E JUSTIFICATIVAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE, 

EM TESE, DE CUMULAÇÃO. NO CASO CONCRETO, EM QUE A EXTINÇÃO 

DO FEITO NÃO SE DEU COM JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO E FIXAÇÃO DA MULTA, MOSTRA-SE DESCABIDA A SUA 

EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 3º, § 6º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, a sentença que decretar a "improcedência da 

ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao 

pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% 

do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido 

alienado. Essa pena visa a recompor os prejuízos materiais causados pelo 

credor fiduciário em razão da ação de busca e apreensão injustamente 

proposta contra o devedor fiduciante. 2. A multa prevista nos arts. 461, § 

4º, e 461-A, § 3º, do CPC/73 tem cabimento nas hipóteses de 

descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o 

objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação assinalada. 

Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na 

necessidade de se assegurar pronto cumprimento às decisões judiciais 

cominatórias. 3. Considerando que as sanções em apreço possuem 

justificativas e fatos geradores distintos, não há obstáculo, em princípio, a 

sua cumulação. 4. No caso concreto, porém, em que ação de busca e 

apreensão foi extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial que, 

ademais, não contemplou a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 

911/69, mostra-se descabida sua cobrança. Isso porque referidas 

circunstâncias estão assinaladas na própria norma de regência como 

pressupostos para exigência da multa em apreço. 5. Agravo regimental 

não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.487.095/PR, Relator Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/11/2016) DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO 

APREENDIDO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. MULTA INDEVIDA. 1.- De acordo com o artigo 3º, § 6º, do 

Decreto 911/69, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de 

busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento 

de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por 

cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha 

sido alienado. 2.- A multa em referência não será cabível quando houver 

extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a 

necessidade de se interpretar restritivamente a norma sancionatória. 3.- 

Recurso Especial provido. (REsp 1.165.903/RS, Relator Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2014) Seguindo a interpretação 

dada pelo Superior Tribunal de Justiça, como no caso o pedido inicial de 

busca e apreensão esta sendo extinto sem resolução do mérito por 

ausência de condição exigida pela lei de regência, é de afastar a multa 

pleiteada. No que tange ao pleito reconvencional, não vislumbro elementos 

para a caracterização dos danos morais, tampouco a má-fé argumentada. 

No que tange ao dano moral, o ordenamento jurídico pátrio reclama, para 

impor o dever de reparar o dano, que estejam presentes os elementos da 

responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado pelo ofendido; a 

culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, 

considerados conjuntamente. Elucida Caio Mário da Silva Pereira: “A teoria 

da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de 

que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: 

antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; 

relação de causalidade entre uma e outra.” (Responsabilidade Civil, ed. 

Forense, pág. 93). Rui Stoco sintetiza: “Desse modo, deve haver um 

comportamento do agente, positivo (ação) ou negativo (omissão), que 

desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a 

bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve 

ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa 

(negligência, imprudência, ou imperícia), contrariando, seja um dever geral 

do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto 

(inexecução da obrigação ou de contrato). Esse comportamento gera, 

para o autor, a responsabilidade civil, que traz, como consequência, a 

imputação do resultado à sua consciência, traduzindo-se, na prática, pela 

reparação do dano ocasionado, conseguida, normalmente, pela sujeição 

do patrimônio do agente, salvo quando possível a execução específica. 

Por outras palavras, é o ilícito figurando como fonte geradora de 

responsabilidade.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação 

Jurisprudencial, 4ª ed., 1999, p.63.). Na hipótese, em que pese a 

improcedência da ação de busca e apreensão, é necessário ressaltar que 

a medida se deu exclusivamente em razão de falha procedimental, 

contudo, a propositura da demanda se justifica pelo inadimplemento da 

dívida relativa ao financiamento do veículo, com garantia de alienação 

fiduciária, razão pela qual não entendo plausível a condenação do 

demandante ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco 

por litigância de má-fé. Importa mencionar, ainda, que a ausência de 

notificação se deu por equívoco do Cartório de Protesto, embora o autor 

tenha tomado as providências necessárias para notificação da ré perante 

o tabelionato. Nessa esteira, sabendo que não é necessário que a 

notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, e tendo ocorrido a 

coincidência da entrega da notificação em endereço onde residia pessoa 

com o mesmo nome da demandada, além e configurada a inadimplência do 

contrato, tenho eu na época do ajuizamento da ação não era possível 

identificar qualquer irregularidade para a propositura da demanda, 

mormente que pudesse descaracterizar a suposta notificação realizada, o 

que necessitou, inclusive, de dilação probatória, Assim, não há que se 

falar em negligência do autor, tampouco má-fé praticada com relação ao 

ingresso da demanda e busca e apreensão do veículo por força da liminar, 

de maneira que não constitui qualquer ilicitude, conforme dispõe o art. 188, 

I, do Código Civil, não havendo que se falar em dano moral. Sendo assim, a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela 

reconvinte é medida que se impõe. Remanesce a análise do pedido de 

incidência da multa estipulada no despacho de id. Num. 10753933, datado 

de 19 de novembro de 2017. A incidência da multa somente justifica em 

caso de descumprimento injustificado e desde que a parte tenha sido 

intimada pessoalmente. Na situação em análise, antes do Autor ser 

intimado pessoalmente, já apresentou manifestação no dia 06/12/2017 

justificando a impossibilidade de cumprimento, em razão do bem ter sido 

alienado em 31/10/2017, portanto, antes da data da decisão que fixou a 

multa - id. Num. 11016121. Como o documento comprova a alienação em 

31/10/2017, resta impossível a incidência da multa fixada em data 

posterior. Por decorrência, deve ser afastado o pedido de definição de 

valor de multa. Ante o exposto, nos termos do art. 2°, §2° e art. 3°, ambos 

do DEC.911/69 reconheço a ausência de pressuposto essencial à 

propositura da ação (constituição em mora das parcelas indicadas na 

inicial), razão pela qual, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. Por conta da extinção e da demonstração da 

impossibilidade de restituição do veículo por ter sido alienado para terceiro, 

após o trânsito em julgado, a obrigação de restituir deverá ser convertida 

em perdas e danos, cujos parâmetros de liquidação serão definidos em 

liquidação de sentença. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
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formulados na contestação em que postulou a revisão do contrato para 

condenar o Autor em restituir à Requerida os valores cobrados a título de 

tarifa de avaliação no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e 

despesas de registro no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete 

reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 737,52 (setecentos e 

trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), com incidência de 

correção monetária – INPC e juros de mora, este no mesmo percentual dos 

juros contratuais de 2,34 % ao mês, desde a data do contrato – 

17/11/2016. Julgo improcedentes os demais pedidos formulados de 

revisão do contrato. Julgo ainda improcedentes as pretensões deduzidas 

na demanda reconvencional, uma vez que não restaram demonstrados o 

dano moral ou má-fé alegados pela reconvinte, conforme se vislumbra dos 

fundamentos expostos. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, 

honorários advocatícios o qual fixo no importe de 20 % sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC). Condeno a 

reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% 

sobre o valor pleiteado a título de danos morais. Por entender que a 

Requerida/Reconvinte faz jus ao benefício da assistência judiciária 

gratuita, as verbas de sucumbência a seu cargo ficam com a exigibilidade 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, CPC. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, promovam as partes o pedido de liquidação da sentença, com 

indicação expressa dos parâmetros que entendem pertinentes para a 

conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, no 

prazo de 15 dias. Cáceres/MT, 25 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007299-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO PEREIRA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PROCURADORIA DO ESTADO (REU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Intempestividade Recursal 

Processo: 1007299-20.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 36.737,16; Tipo: 

Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[Usucapião Extraordinária]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto fora do prazo legal, 

tendo a sentença transitado em julgado para a Parte Autora em 16/10/2019 

. No entanto, considerando que o juízo de admissibilidade ocorre na 

instância superior, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o 

Polo Passivo, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente as suas 

contrarrazões. Cáceres/MT, 26 de março de 2020 JULIENNE DE MELO KILL 

AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Expedientes Partes Ato de comunicação 

Data limite prevista para ciência ou manifestação Documentos Fechado 

Intimação (3836884) ESTADO DE MATO GROSSO Representante: 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Expedição 

eletrônica (11/12/2019 15:55:21) FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

registrou ciência em 17/12/2019 10:39:13 Prazo: 10 dias 30/01/2020 

23:59:59 (para manifestação) NÃO Intimação (3038117) MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Representante: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Expedição eletrônica 

(07/08/2019 17:26:04) O sistema registrou ciência em 19/08/2019 23:59:59 

Prazo: 40 dias 14/10/2019 23:59:59 (para manifestação) SIM Intimação 

(3038116) VAGNO PEREIRA PIRES Representante: DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Expedição eletrônica (07/08/2019 

17:26:03) MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES registrou ciência em 

19/08/2019 12:45:18 Prazo: 40 dias 16/10/2019 23:59:59 (para 

manifestação) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66752 Nr: 4251-22.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA QUEIROZ, JOSÉ FALHEIROS GATARDELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - 

OAB:11.473

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEOVANI 

MENDONÇA DE FREITAS, para devolução dos autos nº 

4251-22.2007.811.0006, Protocolo 66752, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000267-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASPEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000267-90.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 71.593,97 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRASPEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME Endereço: RUA DOS XAVIER, 13, DISTRITO 

INDUSTRIAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA 

PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a 

citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na 

Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. 

DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte devedora. 

Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como 

curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

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

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 23 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000813-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000813-48.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.144,66 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ Endereço: RUA CORONEL 

PONCE, 674, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

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

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 23 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003800-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZANATA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003800-91.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.548,63 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE ZANATA Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO 

CARMO, 740, RODEIO, CÁCERES - MT - CEP: 78200000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

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

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 23 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000248-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000248-84.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.578,01 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

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

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.578,01 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): CERTIDÃO Nº 32640 / 2018, que 

pretende a satisfação da divida acima descrita. DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. CÁCERES-MT, 26 de março de 2020. Eu, 

TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 9355, 

Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004107-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO, na qual o 

exequente pugna pela extinção parcial da execução em razão do 

parcelamento e novação da CDA 19091/2018, bem como seja realizada 

consulta no sistema INFOJUD e expedido ofício aos órgãos públicos 

(DETRAN, TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado do 

executado. Vieram os autos conclusos. É o que merecer registro. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que as partes 

celebraram acordo de parcelamento com novação de dívida referente à 

CDA 19091/2018, o que enseja a extinção do feito. Nessa toada: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE 

PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE 

SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o 

parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 

execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão 

somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos termos do art. 151 

do CTN, o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade 

do crédito, e não de caracterização da inexigibilidade da CDA. O 

parcelamento do crédito tributário, por acordo entre as partes, sem 

novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo prazo avençado". 

(Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. (N.U 

0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Quanto ao requerimento de 
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consulta ao sistema INFOJUD, é firme a orientação jurisprudencial que 

entende cabível a requisição de dados à Receita Federal quando não 

encontrado o devedor, pois tais informações são restritas diante do direito 

ao sigilo fiscal. É consabido, pois, que a Receita Federal dispõe de 

incontáveis e preciosas informações sobre a situação financeira e 

econômica das pessoas, e não se pode olvidar que a quebra do sigilo 

fiscal implica, por vezes, indevida intromissão na privacidade do indivíduo, 

que é expressamente amparada pela Constituição Federal (artigo 5º, X). 

Compulsando os autos, verifico que o exequente não comprovou o 

esgotamento de possibilidades ao seu alcance no sentido de localizar o 

devedor, ônus que lhe é incumbido por força da art. 240, § 2º, CPC, 

portanto, incabível consulta ao sistema INFOJUD ou expedição de ofício 

aos demais órgãos públicos. Noutro giro, O STJ, através do Resp 

1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), fixou diretrizes para a 

contagem do prazo de suspensão e prescrição intercorrente nas 

execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo de suspensão 

do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública 

acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Findo o 

prazo de suspensão, a contagem prescricional começa fluir de forma 

automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 

E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização da devedora na data de 27/11/2019, 

conforme ID 26549019. Sendo assim, o processo ficará suspenso de 

28/11/2019 a 30/11/2020, iniciando o prazo prescricional em 01/12/2020 e 

com término em 01/12/2025. Isto posto e por tudo o que mais consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO, forte no art. 485, IV do 

CPC, somente em relação à CDA 19091/2018; b) INDEFERIR o pedido de 

consulta no sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos 

públicos, pelas razões já expostas; c) SUSPENDER o feito até 30/11/2020; 

d) Findo o prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, 

devendo permanecer até 01/12/2025, nos termos do art. 40 da LEF; e) 

Transcorrido o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição 

intercorrente; f) Após, conclusos; g) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004600-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANASTACIO CARDOSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Impertinente o requerimento de suspensão do feito pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, eis que ausente amparo legal para tanto. O STJ, 

através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), fixou 

diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 
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qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização do devedor na data de 06/12/2019, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 09/12/2019 a 09/12/2020, iniciando o prazo 

prescricional em 10/12/2020 e com término em 10/12/2025. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) SUSPENDER o feito até 09/12/2020; b) 

Findo o prazo de suspensão. remeta-se o feito ao arquivo provisório, 

devendo permanecer até 10/12/2025, nos termos do art. 40 da LEF; c) 

Transcorrido o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição 

intercorrente; d) Após, conclusos; e) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004740-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado do executado. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

o STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização da devedora na data de 29/10/2019, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 30/10/2019 a 30/10/2020, iniciando o prazo 

prescricional em 02/11/2020 e com término em 03/11/2025. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 30/10/2020; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 03/11/2025, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005814-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado do executado. É 

firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a requisição de 

dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, pois tais 

informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É consabido, 

pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

o STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização da devedora na data de 30/08/2019, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 02/09/2019 a 02/09/2020, iniciando o prazo 

prescricional em 03/09/2020 e com término em 03/09/2025. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 02/09/2020; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 03/09/2025, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005117-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente requer que seja realizada consulta 

no sistema INFOJUD, bem como seja oficiado órgãos públicos (DETRAN, 

TRE, entre outros), a fim de verificar endereço atualizado da parte 

executada. É firme a orientação jurisprudencial que entende cabível a 

requisição de dados à Receita Federal quando não encontrado o devedor, 

pois tais informações são restritas diante do direito ao sigilo fiscal. É 

consabido, pois, que a Receita Federal dispõe de incontáveis e preciosas 

informações sobre a situação financeira e econômica das pessoas, e não 

se pode olvidar que a quebra do sigilo fiscal implica, por vezes, indevida 

intromissão na privacidade do indivíduo, que é expressamente amparada 

pela Constituição Federal (artigo 5º, X). Compulsando os autos, verifico 

que o exequente não comprovou o esgotamento de possibilidades ao seu 

alcance no sentido de localizar o devedor, ônus que lhe é incumbido por 

força da art. 240, § 2º, CPC, portanto, incabível consulta ao sistema 

INFOJUD ou expedição de ofício aos demais órgãos públicos. Noutro giro, 

o STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede de recursos repetitivos), 

fixou diretrizes para a contagem do prazo de suspensão e prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o Tribunal Superior, o prazo 

de suspensão do feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da 

Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de 

bens. Findo o prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e 

fluir de forma automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 
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juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização da devedora na data de 25/10/2019, 

conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo assim, o processo 

ficará suspenso de 28/10/2019 a 28/10/2020, iniciando o prazo 

prescricional em 29/10/2020 e com término em 29/10/2025. Isto posto e por 

tudo o que mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de consulta no 

sistema INFOJUD e expedição de ofício aos demais órgãos públicos, pelas 

razões já expostas; b) SUSPENDER o feito até 28/10/2020; c) Findo o 

prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo 

permanecer até 29/10/2025, nos termos do art. 40 da LEF; d) Transcorrido 

o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; 

e) Após, conclusos; f) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004546-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAZALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de ANTONIO MAZALA, na qual há notícia de falecimento 

do devedor antes da sua citação, nos termos da certidão de óbito 

acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso de 

extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes da 

sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso 

porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento 

do devedor antes da citação no feito executivo altera a legitimidade 

passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode ser 

redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de existência, 

a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ 

FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO 

DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-60.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA EDITE LOFFLER LARA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001185-60.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SANDRA EDITE 

LOFFLER LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROECSON 

VALADARES SA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 25 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DENISE CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001186-45.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MICHELE DENISE 

CARVALHO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/05/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 26 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIELEN PIRES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001187-30.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ORIELEN PIRES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-15.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001188-15.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DENISE DOS 

SANTOS SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MANCILLA ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001195-07.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FERNANDA 

MANCILLA ALVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001196-89.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ISRAEL 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005160-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MARIEN DIAS DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REQUERIDO)

NOWLOG LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GARCIA SEVERINO OAB - SP411389 (ADVOGADO(A))

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a NOWLOG LOGISTICA INTELIGENTE LTDA – EPP”, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo(a) Exequente, 

cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001197-74.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LIDIO 

FERNANDES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-59.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001198-59.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MAURO LEMES 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: CESAR AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA APARECIDA DA SILVA VEIGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001200-29.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDERSON DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR POLO PASSIVO: DANIELA APARECIDA DA SILVA VEIGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TESTEMUNHA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000120-30.2020.8.11.0006. REQUERENTE: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA 

OURIVES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consistente o pedido de tutela de 

urgência em determinar a Requerida que suspenda imediatamente as 

cobranças realizadas a Autora. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos indicadores da probabilidade do direito alegado, 

considerando que o Requerente acostou aos autos os comprovantes de 

pagamento em dia do parcelamento realizado junto a Requerida. No que diz 

respeito ao perigo de dano, este resta demonstrado, na medida em que o 

Requerente vem sendo constantemente aborrecida com cobranças 

intensas durante todo o dia. Ademais, a declaração de inexistência de 

débito diz respeito ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela 

de urgência seja deferida de forma que não gere prejuízo caso o 

julgamento da ação seja improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar a Requerida que suspenda imediatamente as 

cobranças que vem sendo realizadas em face da Requerente, referente a 

acordo realizado das parcelas de empréstimo, a contar a partir da 

intimação da presente decisão. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 10 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004943-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JUSVIAK DAMBROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004943-81.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por PAULO ROBERTO 

JUSVIAK DAMBROS em face de SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE 

CREDITO LTDA e Banco Cetelem, alegando que em 06.09.2018, 

interessado na oferta realizada pelo primeiro requerido de cartão de 

crédito sem anuidade condicionado à compra de um produto da loja, 

adquiriu um Wireless Mbl Mouse 1850, no valor total de 49,97 (quarenta e 

nove reais e noventa 'e sete centavos) juntamente com o preenchimento 

da solicitação do cartão. Após realizar a transação, ficou receoso da 

oferta de ausência de anuidade não ser verdadeira e cancelou a compra e 

cartão. Contudo, o segundo Requerido continuou lhe enviando as faturas 

deste cartão com cobrança do produto, juros moratórios e outras taxas. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva do banco Cetelem, pois, o mesmo consta como beneficiário na 

fatura de cobrança, portanto, compõe a cadeia de fornecedores do 

serviço. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia aos requeridos 

comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade. Os requeridos 

sustentam que as cobranças decorrem do contrato entabulado entre as 

partes. Contudo, infere-se dos documentos que instruem a exordial, que o 

autor requereu o cancelamento do cartão, cuja solicitação foi confirmada 

pelos Requeridos. Logo, a emissão de cobranças é indevida. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta das reclamadas, 

pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Assim, merece prosperar o pedido de danos morais, ante a 

evidente falha na prestação de serviço, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da 

capacidade econômica da ré e da exemplaridade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) Declarando a inexistência do débito objeto da 

demanda; b) CONDENAR as Reclamadas a pagarem, solidariamente, a 

título de danos morais à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código 

Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004943-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JUSVIAK DAMBROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004943-81.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por PAULO ROBERTO 

JUSVIAK DAMBROS em face de SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE 
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CREDITO LTDA e Banco Cetelem, alegando que em 06.09.2018, 

interessado na oferta realizada pelo primeiro requerido de cartão de 

crédito sem anuidade condicionado à compra de um produto da loja, 

adquiriu um Wireless Mbl Mouse 1850, no valor total de 49,97 (quarenta e 

nove reais e noventa 'e sete centavos) juntamente com o preenchimento 

da solicitação do cartão. Após realizar a transação, ficou receoso da 

oferta de ausência de anuidade não ser verdadeira e cancelou a compra e 

cartão. Contudo, o segundo Requerido continuou lhe enviando as faturas 

deste cartão com cobrança do produto, juros moratórios e outras taxas. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva do banco Cetelem, pois, o mesmo consta como beneficiário na 

fatura de cobrança, portanto, compõe a cadeia de fornecedores do 

serviço. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia aos requeridos 

comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade. Os requeridos 

sustentam que as cobranças decorrem do contrato entabulado entre as 

partes. Contudo, infere-se dos documentos que instruem a exordial, que o 

autor requereu o cancelamento do cartão, cuja solicitação foi confirmada 

pelos Requeridos. Logo, a emissão de cobranças é indevida. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta das reclamadas, 

pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Assim, merece prosperar o pedido de danos morais, ante a 

evidente falha na prestação de serviço, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da 

capacidade econômica da ré e da exemplaridade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) Declarando a inexistência do débito objeto da 

demanda; b) CONDENAR as Reclamadas a pagarem, solidariamente, a 

título de danos morais à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código 

Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005340-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005340-43.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por DILMA 

ROSARIA DA SILVA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, alegando 

que adquiriu uma passagem da requerida para o itinerário Cuiabá – Rio de 

Janeiro para o dia 25.01.2019, com previsão de chegada Às 18:15. 

Contudo, o voo foi cancelado por motivo climático, chegando a autora ao 

destino apenas no dia seguinte. Ocorre que a Requerida não forneceu 

assistência necessária à autora no caso de atraso de mais de 04 horas. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Defiro o pedido de retificação do 

polo passivo nos termos requerido em contestação, devendo a secretaria 

adotar as providencias para a retificação no sistema eletrônico. Passo ao 

julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que foi 

fornecido vale alimentação à autora e que, como não havia hotéis 

disponíveis em Guarulhos, enviou à autora um e-mail informando que esta 

deveria enviar a nota fiscal da diária hoteleira para ressarcimento. No 

entanto, os fatos ocorreram em janeiro/2019 e o e-mail foi enviado à 

autora sete meses depois do evento. A requerida não comprovou que na 

data dos fatos deu à autora esta opção. Portanto, tenho que a falha na 

prestação de serviço é evidente. Em se tratando de responsabilidade 

objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato 

de terceiro, desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses 

que não restaram caracterizadas, tendo em vista que a alteração da malha 

aérea, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que, 

como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas tais 

circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. Ademais, os transtornos experimentos pelos autores, que 

tiveram a viagem alterada, necessitando reprogramarem o deslocamento 

de outra cidade, são evidentes, restando configurado o dever de 

reparação. Quanto ao dano moral, diante da comprovação da falha da 

companhia aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos 

daí advindos. O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero 

dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano 

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 
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contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005340-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ROSARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005340-43.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por DILMA 

ROSARIA DA SILVA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, alegando 

que adquiriu uma passagem da requerida para o itinerário Cuiabá – Rio de 

Janeiro para o dia 25.01.2019, com previsão de chegada Às 18:15. 

Contudo, o voo foi cancelado por motivo climático, chegando a autora ao 

destino apenas no dia seguinte. Ocorre que a Requerida não forneceu 

assistência necessária à autora no caso de atraso de mais de 04 horas. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Defiro o pedido de retificação do 

polo passivo nos termos requerido em contestação, devendo a secretaria 

adotar as providencias para a retificação no sistema eletrônico. Passo ao 

julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que foi 

fornecido vale alimentação à autora e que, como não havia hotéis 

disponíveis em Guarulhos, enviou à autora um e-mail informando que esta 

deveria enviar a nota fiscal da diária hoteleira para ressarcimento. No 

entanto, os fatos ocorreram em janeiro/2019 e o e-mail foi enviado à 

autora sete meses depois do evento. A requerida não comprovou que na 

data dos fatos deu à autora esta opção. Portanto, tenho que a falha na 

prestação de serviço é evidente. Em se tratando de responsabilidade 

objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato 

de terceiro, desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses 

que não restaram caracterizadas, tendo em vista que a alteração da malha 

aérea, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que, 

como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas tais 

circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento. Ademais, os transtornos experimentos pelos autores, que 

tiveram a viagem alterada, necessitando reprogramarem o deslocamento 

de outra cidade, são evidentes, restando configurado o dever de 

reparação. Quanto ao dano moral, diante da comprovação da falha da 

companhia aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos 

daí advindos. O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero 

dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano 

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000918-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000918-88.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA 

SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Segundo 

consta da inicial, o requerente é beneficiaria da Seguridade Social, e que o 

banco requerido está realizando descontos indevidos. A requerente 

sustenta que o banco requerido adicionou ao seu benefício um 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, no entanto, informa que não deu 

consentimento para a contratação. Assim, requer em sede de tutela 

antecipada que o Banco requerido cesse os descontos da conta da 

requerente. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Nesse passo, 

reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, para o fim de 

deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que 

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

resultado útil do processo. No caso, analisando detidamente o painel 

probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito num 

juízo de cognição sumária, considerando que há nos autos cópias dos 

extratos bancários com descontos realizados pela requerida. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se patente, vez que a Requerente, segundo relata, é beneficiária 
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da previdência em que recebe apenas um salário mínimo, valor irrisório 

diante dos gastos que está tendo com a sua saúde. Resta também patente 

o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se 

demonstre durante a dilação probatória à existência de contrato do seguro 

vida e previdência, persistirá a possibilidade de medidas que impute a 

Requerente o ressarcimento. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar a Requerida que se 

abstenha de efetuar os descontos do serviço Bradesco vida e 

Previdência, no valor de 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta 

decisão, O não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da LJE). Intimem-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005581-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001203-81.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOAO BENEDITO 

ALVES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANSERGIO 

ROJAS PIOVESAN POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

O. K. FIORAVANTE DE JESUS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO OAB - MT25571/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001204-66.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:O. K. 

FIORAVANTE DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL DOS 

SANTOS MELO FILHO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001813-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001813-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARLETE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

peticionando pelo benefício da justiça gratuita, no entanto ao ser intimado 

para apresentar documentos que comprovem sua insuficiência financeira, 

quedou-se inerte. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Observe-se se há condenação do pagamento das 

custas processuais e/ou honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001393-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FRANCISCO BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO DO 

EXECUTADO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-79.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NERIS MORENO COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALIA RODRIGUES MARCELINO OAB - MT0016811A 

(ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010827-79.2013.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA NERIS MORENO 

COSTA MARQUES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Verifica-se que o 

Requerente vem aos autos requerer o pagamento de multa por 

descumprimento. Entretanto, o pedido não se fez acompanhar de planilha 

de cálculo. Assim, intime-se o Requerente para que junte aos autos 

planilha de cálculo expressa quanto ao valor apontado como devido, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Determino ainda à Sra. Gestora que proceda a 

readequação do presente feito, fazendo consta como execução. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012178-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANSER WARNI FIALHO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012178-19.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO 

MOREIRA REQUERIDO: JANSER WARNI FIALHO DE MORAIS Vistos, etc. 

Considerando o disposto no art. 346, do Código de Processo Civil, 

determino a publicação da sentença proferida nos presentes autos no 

Diário Judicial Eletrônico. Após o transito em julgado da sentença e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO ESPINOSA GAMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS GARAY DA SILVA OAB - MT17935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010154-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JEFFERSON APARECIDO 

ESPINOSA GAMES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Conforme informação prestada pelo próprio Executado, o depósito que 

seria destinado ao presente feito, foi realizado/vinculado a outros autos. 

Assim, tratando-se de ato exclusivamente de responsabilidade do 

Executado, este é quem deve providenciar o necessário para 

regularização, requerendo junto ao Tribunal que o valor seja vinculado ao 

presente feito. Assim, concedo ao Executado o prazo de 15 (quinze) dias 

para que comprove nos autos a regularização/transferência do valor 

devido para a presente demanda. Decorrido o prazo, sem comprovação, 

intime-se o Exequente para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 13 

de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011666-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011666-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: OTACILIO TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando a manifestação apresentada pela 

Defensoria Pública no ID n. 28096534, na qual expressa que deixa de 

representar o Requerente, a intimação direta do mesmo é medida que se 

impõe. Assim, determino a expedição de intimação do Exequente, via carta 

com recebimento de AR, para que regularize a representação processual, 

caso queira, bem como para que tome conhecimento da decisão de ID n. 

26023958, cumprindo a determinação contida na mesma.[ Proceda a Sra. 

Gestora a exclusão da Defensoria Pública como representante do polo 

ativo. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁCERES, 13 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011063-02.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011063-02.2011.8.11.0006. REQUERENTE: FABIANO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A Vistos, etc. Considerando que a parte 

requerente foi devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito e desde a data 09.09.2019, no entanto, até a 

presente data quedou-se inerte. Remetam-se os autos ao arquivo. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003782-41.2016.8.11.0006

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

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

GILMAR BRUNELI DOS REIS OAB - 396.391.691-53 (REPRESENTANTE)

ELZI VALADARES DE SOUZA OAB - 572.261.211-15 (REPRESENTANTE)

ANDERSON VALADARES DOS REIS OAB - 035.669.841-67 

(REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003782-41.2016.8.11.0006. REPRESENTANTE: ELZI VALADARES DE 

SOUZA, GILMAR BRUNELI DOS REIS, ANDERSON VALADARES DOS REIS 

INTERESSADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Verifica-se que 

houve prolação de sentença acerca do Embargos de Declaração 

apresentado nos autos, bem como que todas as partes foram 

devidamente intimadas. Assim, após o transito em julgamento da sentença 

de ID n. 20357081, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013618-26.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT3541-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELZA DA SILVA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013618-26.2010.8.11.0006. REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERENTE: MARIA ELZA DA SILVA ARAGAO 

Vistos, etc. Diante da petição apresentada no ID n. 30289131, intime-se o 

banco ora Exequente para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 13 

de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-71.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JERRY ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A (REDE CEMAT) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010554-71.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO JERRY ROZA 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A (REDE 

CEMAT) Vistos, etc. Tendo em vista que o requerente foi devidamente 

intimado para manifestar nos autos e transcorrido prazo superior de 120 

dias da intimação, remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. CÁCERES, 

13 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010720-06.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM (BV) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010720-06.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN EXECUTADO: BANCO VOTORANTIM (BV) S/A Vistos, 

etc. Cumpra-se integralmente a decisão do ID. 16629012, arquivem-se os 

autos com baixas necessárias. Às providências. CÁCERES, 14 de março 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011174-49.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MARQUES DE ARRUDA & ARRUDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011174-49.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: R. A. MARQUES DE ARRUDA & 

ARRUDA LTDA - ME EXECUTADO: JAIME LUIS DE SOUZA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de dilação de prazo para juntada do endereço do 

executado, no prazo de 10 dias. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 

16 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010845-37.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO OAB - SP179209 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010845-37.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: VITORIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA MORAES EXECUTADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Intimem-se as partes para 

manifestarem quanto o prosseguimento da execução de sentença, no 

prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, voltem-me os autos conclusos 

para extinção de cumprimento de sentença. Às providências. CÁCERES, 

16 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011679-40.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ARISLENE C. BENEVIDES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011679-40.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: ARISLENE C. BENEVIDES DE 

OLIVEIRA - ME Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente 

consistente em diligências ostensivas para busca do endereço do 

Executado, uma vez que tal diligência é dever da parte Autora. Nesse 

sentido, intime-se a Exequente para aportar aos autos o endereço atual do 

Executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de março de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010317-66.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

MARILSON MENDES RIBEIRO OAB - MT0016108A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010317-66.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ROSANA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Determino o 

levantamento do alvará conforme solicitado pelo exequente no ID 

27686563, em que informou, ainda, os dados bancários para transferência 

bancária. Expeça-se o necessário. Nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo. Às providências. CÁCERES, 18 de março 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010149-64.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA SANTOS SERVICOS DE REDES DE COMUNICACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO MAURO LEITE LINDOTE OAB - MT0007711A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010149-64.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: MANOEL PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: FERREIRA SANTOS SERVICOS DE REDES DE 

COMUNICACOES LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que a parte exequente pleiteia o recebimento dos valores 

devidos pela executada. O Exequente requer a aplicação do instituída da 

desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução recaia 

sobre os sócios da empresa. É o breve relato. Decido. Acerca do instituto 

da desconsideração da personalidade jurídica, insta primeira registrar que 

sua aplicabilidade nos Juizados Especiais Cíveis tem previsão legal no art. 

1.062, do Código de Processo Civil c/c Enunciado n. 60 do FONAJE – 

Fórum Nacional de Juizados Especiais. Importante ainda, observar o 

procedimento a ser respeitado para que ocorra de forma legal a 

Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme previsão expressa 

nos arts. 133 a 137, todos do Código de Processo Civil. Nos termos 

descrito no Código de Processo Civil, o instituto de desconsideração da 

personalidade jurídica deve ser realizado mediante instauração de 

incidente processual, e não por mera petição nos próprios autos. Desse 

modo, determino a intimação do Exequente para que providencie a 

instauração de forma incidental, conforme art. 133, do Código de Processo 

Civil, com a devida distribuição como incidente. Intime-se o Exequente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003934-55.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DARCI MARTINS REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Primeiramente, verifico que Turma 

Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo 

requerido, assim como reformou a sentença fustigada e julgou 

improcedente o pleito inicial. As partes foram devidamente intimadas para 

manifestarem, no entanto, permaneceram inertes. Sendo assim, 

remetam-se os autos ao arquivo. CÁCERES, 24 de março de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002390-32.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO FRANCISCO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em atenção a 

petição do ID 20880636, em que manifesta para que o autor seja intimado 

pessoalmente visto que seu patrono teve sua inscrição da OAB 

suspensa. Sendo assim, defiro o pedido do requerido para que seja 

intimado o requerente, pessoalmente, para manifestar quanto a 

constituição de um novo Advogado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005069-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERILDE DE CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 
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1005069-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HEVERILDE DE CARVALHO 

NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será definida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos. A seção decidiu que serão 

julgados como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 1.692.023, o 

REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A proposta de afetação foi 

apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que também determinou a 

suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. No caso dos autos, 

a matéria versa sobre idêntica questão, por isso imperiosa se faz a sua 

suspensão para aguardar o julgamento dos aludidos recursos. Essas são 

as razões e fundamentos, pelos quais determino o sobrestamento da 

tramitação do presente recurso, até que advenha determinação em 

contrário, da instância máxima, devendo permanecer os autos na 

Secretaria. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002716-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002716-21.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SONIA FERREIRA MARTINS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer cumulada com 

repetição de indébito proposta por SONIA FERREIRA MARTINS em face de 

MTPREV. Diz, em síntese, que é servidora pública estadual e que desde 

janeiro de 2015 vem sendo descontado indevidamente contribuição 

previdenciária incidente sobre o adicional noturno e insalubridade, 

contudo, os descontos são indevidos visto que não se incorporam à 

aposentadoria conforme entendimento do STF. A parte reclamada 

contesta alegando que a lei estadual prevê o desconto previdenciário 

sobre toda a remuneração do servidor, bem como deve ser aplicado o 

distinguishing ao caso concreto, pois no tema 163 o STF não se 

posicionou sobre o desconto na esfera estadual. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando a 

demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese de que não incide contribuição 

previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao 

benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito 

previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime 

próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 

previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Decisão Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa 

Weber, e o voto do Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, 

pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. 

Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho 

de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro 

Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista 

do Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois trata-se de tese idêntica à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da parte autora para: a) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha 

de realizar os descontos previdenciários sobre a verba do adicional 

noturno e insalubridade no prazo de 5 dias a partir da intimação, sob pena 

de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitada à 

R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte reclamada à 

restituição dos valores descontados indevidamente desde janeiro de 2015, 

na forma simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E e 

juros de 1% a partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 
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Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005074-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERILDE DE CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005074-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HEVERILDE DE CARVALHO 

NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de cálculo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será definida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos. A seção decidiu que serão 

julgados como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 1.692.023, o 

REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A proposta de afetação foi 

apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que também determinou a 

suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. No caso dos autos, 

a matéria versa sobre idêntica questão, por isso imperiosa se faz a sua 

suspensão para aguardar o julgamento dos aludidos recursos. Essas são 

as razões e fundamentos, pelos quais determino o sobrestamento da 

tramitação do presente recurso, até que advenha determinação em 

contrário, da instância máxima, devendo permanecer os autos na 

Secretaria. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO MENACHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006991-47.2018.8.11.0006. INTERESSADO: VALDO MENACHO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária 

produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos 

autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC). 

Primeiramente, em relação a prescrição, tratando-se de relação de trato 

sucessivo e, não havendo registro negativa administrativa formal por parte 

da Administração Pública Municipal, até a presente data, razão pela qual 

incide a súmula 85, do STJ, segundo a qual: “Nas relações jurídicas de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a 

propositura da ação”. Sem destaque no original. Dessa forma, há de ser 

reconhecida a prescrição quinquenal, não se podendo cobrar créditos 

eventualmente antes do período de 05 anos antes da propositura da ação. 

No que tange à Contratação Temporária esta possui contornos próprios, 

cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de 

determinados pressupostos, sobretudo no que concerne ao seu caráter 

indispensável, excepcional e transitório, daí por que se revela de todo 

imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e 

precisa, o atendimento desses requisitos básicos e em que contexto e por 

quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do 

concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição 

Federal). A indeclinável observância dos requisitos autorizadores da 

Contratação Temporária reveste-se da mais alta relevância, máxime 

porque a violação da norma constitucional sob tal aspecto atrai a 

incidência de outro preceito de igual envergadura, o qual impõe não só a 

nulidade do ato, como também, conforme o caso, a punição da autoridade 

responsável, como previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. 

A hipótese dos autos, a autor foi contratado pelo Município para exercer a 

função de Professor em Escola, tendo a relação contratual perdurado por 

vários anos seguidos, entre o período 2006 a 2017 conforme se verifica 

dos contratados aportados aos autos. Nesse contexto, têm-se claramente 

por afrontados os dispositivos constitucionais supramencionados, 

mormente pela evidente falta de provisoriedade e de delimitada 

temporariedade da contratação e, ainda, pela notória ausência de plausível 

justificativa pela Administração Pública quanto à excepcionalidade do 

interesse público em assim proceder, sobretudo diante do fato de as 

funções desempenhadas afigurarem-se de necessidade permanente. Com 

efeito, o caso dos autos, não se trata de contratação de pessoal para a 

execução de serviço temporário de caráter excepcional, sobretudo 

porque as sucessivas renovações do contrato temporário deu nova 

roupagem à contratação travestida de legalidade com o objetivo de 

mascarar o ilícito, tendo em vista as sucessivas renovações contratuais 

com o mesmo objeto. Nesse sentido, o reconhecimento da nulidade da 

contratação é de rigor, como demonstra a jurisprudência. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF, RE n. 765320/MG, Repercussão 

Geral, relator Min. Teori Zavaski, j. 15/09/2016, publ. 23/09/2016). (sem 

destaque no original) Conclui-se que a contratação trazida, por contrariar 

as condições constitucionais apontadas pelo STF é nula, o que deve ser 

reconhecido e declarado. E, como nos parece que a burla à 

temporariedade era pretendida desde o início da contratação, os efeitos 

da nulidade também devem ser reconhecidos desde o primeiro contrato. 

Em relação ao período de trabalho devidamente comprovado nos autos, o 

pedido merece acolhimento. Dessa forma, há de se considerar que a 

existência de renovações sucessivas descaracteriza o contrato 

temporário, originando outros deveres e obrigações para as partes, e 

sendo esse fato, justamente o caso em análise. A nulidade do contrato 

temporário faz com que seja reconhecido o direito do trabalhador ao 

recebimento dos valores a título de FGTS, em razão de sua invalidade. No 

tocante ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, deve-se ponderar o 

assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. FGTS. DIREITO AOS DEPÓSITOS. FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM AS DIRETRIZES DO 

PLENÁRIO NO RE 596.478-RG (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. DIAS TOFFOLI – 

TEMA 191), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 

AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO (AgRg no RE n. 

853.403-MG, rel. Min. Teori Zavascki). Dessa forma, o FGTS está 

constitucionalmente qualificado como direito social do trabalhador (CF, art. 

7º, III). Com efeito, a nulidade do contrato não inibe a produção dos 

consectários efeitos que de efetiva prestação de serviço decorre, tão 

pouco imunizaria o Poder Público dessas graves responsabilidades. 

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS – 

DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente, 

bem como com renovações de forma sucessivas, impõe-se a sua 

nulidade, gerando assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo tempo 

trabalhado. (AgR 37335/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) Recurso Inominado 

nº.: 1002662-60.2016.8.11.0006 – PJE – TN Origem: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Recorrente(s): ESTADO DE MATO 

GROSSO Recorrido(s): MARCIO BENEDITO DOS SANTOS Juíza Relatora: 

Patrícia Ceni Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA 

ATENDER NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – NECESSIDADE DE 

REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para 

atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da 

administração pública, o Reclamante tem direito ao recebimento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do 

contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do 

art. 37, § 2.º, da CF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de 

repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de 

pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos 

admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 

308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de 

pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 

referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público 

(CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos 

jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o 

direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos 

termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ”. (GRIFEI). 

3. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 

596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 

19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É 

constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de 

trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo 

por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que 

mantido o direito ao salário”. 4. Em análise a caso análogo eis a decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Em que pese o 

referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o 

princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da 

administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do 

FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...) 

(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. 5. A 

parte Reclamante comprova ter trabalhado para o ente Público Estadual no 

período de 2011 a 2016, como servidor público temporário prestando 

serviços na função de professor junto a Secretaria Estadual de Educação, 

devendo ocorrer à declaração de nulidade das contratações temporárias , 

firmadas pela parte Reclamante com o Estado de Mato Grosso, para a 

arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido, 

conforme holerites apresentados na inicial. 6. Desta feita, a sentença que 

declarou a nulidade dos contratos temporários ocorridos entre as partes e 

o pagamento do deposito referente ao FGTS , merece ser mantida neste 

tocante. 7. Correção monetária e juros de mora que merece reforma, 

conforme RE 870.947/SE, aplica-se a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e a incidência de juros de 

mora, a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança. 8. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002662-60.2016.8.11.0006, 

TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Destacado 

conforme texto original. Logo, o pedido procede para reconhecer o direito 

de ao autor consistente ao recebimento dos valores referentes aos 

depósitos das verbas decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, no período em que o autor efetivamente prestou serviço a 

municipalidade, cujo período ficou demonstrado nos autos. Anote-se que o 

pagamento deverá retroagir às datas do primeiro contrato de celebrado 

entre as partes, observada, contudo, a prescrição quinquenal anterior aos 

cinco anos imediatos à propositura da ação. III. Dispositivo. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança proposta por VALDO MENACHO em desfavor de 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, para o fim de declarar o direito do autor ao 

recebimento do FGTS pelo tempo contratado cujo período trabalhado não 

foi objeto de questionamento pelo requerido, observado, todavia, as 

parcelas prescritas anteriores aos cinco anos de propositura da ação. Por 

consequência, julgo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil. Sobre o valor da condenação, apurado na fase de 

execução, por mero cálculo aritmético, incidirá correção monetária pelo 

IPCA-E, com respaldo na jurisprudência do C. STJ, desde a data de 

encerramento de cada contrato, acrescido de juros de mora, a partir da 

citação. Na fase de execução, deverá ser observada a incidência de juros 

de mora: (i) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a 

publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu 

o artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida 

Provisória n. 2.180-35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, 

que deu nova redação ao artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Cáceres – (MT), 20 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 20 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FATIMA DA SILVA PAULA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001126-09.2019.8.11.0006. INTERESSADO: CLAUDIA FATIMA DA SILVA 

PAULA REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos. I.Relatório. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto as provas produzidas nos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, não 

dependem ainda da colheita de prova em audiência. Em não havendo 

matéria preliminar a ser decidida, passo ao julgamento do mérito da lide. A 

pretensão da reclamante não merece acolhimento. Isso porque, embora a 

autora tenha alegado que ocorreu falha no serviço da requerida ao ser 

impedida de adentrar á aeronave e seguir destino no horário cuja 

passagem foi adquirida, após a contestação é possível aferir que os fatos 

ocorreram de maneira diversa da que foi relatada. De fato, como afirmou a 
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requerida houve alteração na malha aérea que estava programada para o 

dia e horário do voo da reclamante. Porém, a contrário do que foi 

informado no pedido inicial, a companhia aérea fez a proposta aos 

passageiros de alteração de voo, de forma voluntária, para reacomodação 

em outro voo e no mesmo dia, mediante o pagamento de R$ 1.303,35 (mil, 

trezentos e três e trinta e cinco centavos). A reclamante de maneira 

voluntária aceitou a reacomodação noutro voo, mediante o recebimento da 

quantia oferecida pela companhia aérea, conforme ficou demonstrado nos 

autos. Além disso, a requerida informou que o pagamento da quantia 

oferecida foi realizado em conta bancária em nome da reclamante, no dia 

28.11.2018. A reclamante, por sua vez, deixou decorrer o prazo de 

manifestação a respeito da peça defensiva e não trouxe nenhuma prova 

de que não tenha recebido a respectiva quantia informada pela companhia 

aérea, deixando de apresentar extrato bancária referente ao dia em que 

foi depositado em sua conta bancária. Assim sendo, entendo que a 

requerida cumpriu todas as medidas previstas para a situação na forma 

do que determina a Resolução n. 400 da ANAC, tanto que a autora teve 

toda assistência da companhia e foi reacomodada noutro voo para o 

mesmo dia. Portanto, não tendo a reclamante cumprido o mínimo do ônus 

que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), a improcedência dos pedidos é 

medida de rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por CLÁUDIA FÁTIMA 

DA SILVA PAULA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. (VRG 

LINHAS AÉREAS S/A.), o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Cáceres – MT, 23 de janeiro 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 23 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002174-03.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELENIR OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva em 

audiência. Os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes 

para que a requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante. De outro lado, o exaurimento da via administrativa 

não é a regra, assim como não é requisito para a propositura de ação 

perante o Poder Judiciário, razão pela qual fica afastada a preliminar 

arguida. No mérito, alegou a reclamante que o seu nome incluído no rol de 

inadimplentes pela instituição bancária requerida de forma indevida, em 

razão da cobrança de dívida no valor de R$ 1.262,43 (mil, duzentos e 

sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). Assim, pretende a 

declaração de inexistência da dívida e a condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização a título de dano moral. A parte requerida, 

por sua vez, alegou a inexistência de nexo de causalidade, assim como a 

inexistência de conduta ilícita, bem como a ausência de moral indenizável. 

E defendeu, assim, a regularidade da contratação do serviço, cuja 

inscrição da dívida e do nome da reclamante no rol de inadimplentes 

decorreu da inadimplência da autora. Com efeito, a instituição bancária 

requerida apresentou contestação genérica e não apresentou documento 

que comprove a contratação de serviços pela autora, a exemplo: extrato 

bancário ou faturas de cobranças de eventuais serviços contratados e 

não quitados ou até mesmo contrato de prestação de serviços/abertura de 

conta, não tendo, portanto, prova nos autos de que efetivamente houve 

contratação de serviços a fim de aferir a legitimidade da inscrição do nome 

da reclamante no cadastro de devedores. Pelo contrário, nada coligiu nos 

autos para comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a 

inclusão da reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos 

termos do artigo 373, inc. II, do CPC. Portanto, a parte requerida é 

plenamente responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes 

em relação aos dados da autora, porque não logrou êxito em comprovar a 

legalidade da cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a 

legalidade da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes 

porquanto não coligiu nos autos contrato comprovando a contratação do 

serviço. Em relação as demais inscrições do nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes, não há prova nos autos quanto a regularidade 

de sua cobrança, razão pela qual não será levado em consideração 

outras inscrições nestes autos e para o julgamento da lide. 

Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é evidente, pois a 

parte requerida não provou que a informação de inadimplência em nome 

da reclamante tenha sido regular, circunstância causadora de abalo 

psíquico na pessoa. Cediço que para a caracterização do dano moral não 

se exige prova de perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior 

da personalidade e existe in re ipsa. trata-se de presunção absoluta. Não 

necessita a parte autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu 

constrangimentos, incomodações, humilhações e etc. pelo fato da 

negativação no cadastro de devedores. No caso dos autos, a parte autora 

se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), que houve 

inscrição irregular no cadastro restritivo de crédito causadora de 

transtornos em sua personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a 

mensuração da reparação, considerando os critérios adotados pela 

doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as capacidades 

financeiras da parte autora e do requerido; o grau da lesão verificada 

(inscrição indevida no rol de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade 

do dano moral, pois na verdade se busca levar tão somente a sensação 

de reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá 

para que o requerido adote maiores cautelas nos comportamentos futuros 

visando não reincidir novamente em fatos dessa natureza; a título de 

indenização fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por ELENIR OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da 

presente ação, no valor de R$ 1.262,43 (mil, duzentos e sessenta e dois 

reais e quarenta e três centavos), devendo a requerida promover a 

exclusão do nome da reclamante do rol de inadimplentes, referente a 

dívida objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso, na forma do art. 405 do C/C. Consequentemente, resolvo o mérito 

da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 

do CPC, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado 

até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Cáceres - MT, 23 de janeiro de 2020 

2019. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 23 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002027-74.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDECI DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva em 

audiência. Afasto a preliminar arguida em sede de contestação, tendo em 

vista que o exaurimento da via administrativa não é, em regra, requisito de 

exigência para a propositura de ação perante o Poder Judiciário. Além 

disso, tanto que apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos 

demonstrando resistência ao pedido da reclamante. No mérito, alegou o 

reclamante que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes pela 

instituição bancária requerida de forma indevida, em razão da cobrança de 

dívida no valor de R$ 126,77 (cento e vinte seis reais e setenta e sete 

centavos), vinculado ao contrato n. 986036391000091AD. Assim, 

pretende a declaração de inexistência da dívida e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral. A parte 

requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo de causalidade, 

assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a ausência de 

moral indenizável. E defendeu, assim, a regularidade da contratação do 

serviço, cuja inscrição da dívida e do nome da reclamante no rol de 

inadimplentes decorreu da inadimplência da autora. Com efeito, a 

instituição bancária requerida apresentou contestação genérica e não 

apresentou documento que comprove a contratação de serviços pelo 

autor, tais como: extrato bancário ou faturas de cobranças de eventuais 

serviços contratados e não quitados ou até mesmo contrato de prestação 

de serviços/abertura de conta, não tendo, portanto, prova nos autos de 

que efetivamente houve contratação de serviços a fim de aferir a 

legitimidade da inscrição do nome da reclamante no cadastro de 

devedores. Pelo contrário, nada coligiu nos autos para comprovar a 

existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão do reclamante no 

rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inc. 

II, do CPC. Portanto, a parte requerida é plenamente responsável pela 

informação mantida no rol de inadimplentes em relação aos dados do 

reclamante, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade da 

inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes porquanto não 

coligiu nos autos contrato comprovando a contratação do serviço. De 

outro lado, a requerida informou a existência de outros apontamentos em 

nome do autor. Porém, não há prova nos autos em relação a essas 

inscrições. E ainda que existam, não há prova nos autos quanto a 

regularidade de sua cobrança, razão pela qual não será levado em 

consideração outras inscrições nestes autos e para o julgamento da lide. 

Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é evidente, pois a 

parte requerida não provou que a informação de inadimplência em nome 

do reclamante tenha sido regular, circunstância causadora de abalo 

psíquico na pessoa. Cediço que para a caracterização do dano moral não 

se exige prova de perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior 

da personalidade e existe in re ipsa. trata-se de presunção absoluta. Não 

necessita a parte autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu 

constrangimentos, incomodações, humilhações e etc. pelo fato da 

negativação no cadastro de devedores. No caso dos autos, a parte autora 

se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), que houve 

inscrição irregular no cadastro restritivo de crédito causadora de 

transtornos em sua personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a 

mensuração da reparação, considerando os critérios adotados pela 

doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as capacidades 

financeiras da parte autora e do requerido; o grau da lesão verificada 

(inscrição indevida no rol de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade 

do dano moral, pois na verdade se busca levar tão somente a sensação 

de reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá 

para que o requerido adote maiores cautelas nos comportamentos futuros 

visando não reincidir novamente em fatos dessa natureza; a título de 

indenização fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por VALDECI DA SILVA SANTOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da 

presente ação, no valor de R$ 126,77 (cento e vinte e seis reais e setenta 

e sete centavos), vinculado ao contrato n. 986036391000091AD, devendo 

a requerida promover a exclusão do nome do reclamante do rol de 

inadimplentes, referente a dívida objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que 

desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR ainda o requerido ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, na forma do art. 405 do C/C. 

Consequentemente, resolvo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Cáceres - MT, 23 de janeiro de 2020 2019. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 23 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002660-85.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que na data de 22/04/2019 

comprou um aparelho de celular iPhone 7 Apple 32GB Preto Matte 4G Tela 

4.7, no valor de R$ 2.549,00 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais), 

mais frete no valor de R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos), 

perfazendo o total de R$ 2.561,90 (dois mil, quinhentos e sessenta e um 

reais e noventa centavos), com previsão de entrega para o dia 

07/05/2019, sendo que até a interposição da ação o produto não havia 

chegado. O requerido contesta, informando que a data de entrega se trata 

de mera previsão e que não há configuração de danos morais, afirmando 

que o produto foi extraviado no caminho, o que foge da sua 

responsabilidade. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento ou alegação apto a provar a entrega tempestiva ou 

devolução dos valores pagos, inclusive com transporte. Infere-se, 

portanto, que até a data da prolação da sentença, nem a efetiva entrega 

do produto, nem a devolução dos valores foram comprovados nos autos. 

Cumpre à Reclamada deve agir com a diligência necessária para cumprir 

as obrigações a ela imposta e evitar que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. No documento acostado à inicial ficou o atraso 

de mais de um ano da data de entrega ou devolução de valores. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante fora intimamente abalado. O prazo verificado nos autos 

ultrapassa de longe o razoável, passível de caracterizar o dano moral em 
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razão da não entrega do produto adquirido. A prova do reflexo patrimonial 

do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se 

pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. 

O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 6.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) confirmar a liminar deferida, para determinar a 

entrega do produto adquirido; 2) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001833-74.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que somente a nota fiscal referente a compra de produtos, não é capaz 

parar comprovar a legitimidade do contrato, já que pode ser fruto de 

fraudes. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, já que a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Hanae Yamamura 

de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002885-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002885-42.2018.8.11.0006. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, 

visando o recebimento de R$ 2.873,74 (dois mil, oitocentos e setenta e 

três reais e setenta e quatro centavos), referente ao contrato de 

honorários advocatícios, já que o reclamante prestou serviços 

advocatícios ao reclamado, devendo receber a contraprestação pelos 

mesmos. Nota-se que a reclamada, apesar de ter sido citada, não 
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compareceu à sessão de conciliação, e deixou de apresentar 

contestação, tornando-se revel. Assim, deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. Destarte, a 

reclamada não apresentou qualquer elemento apto a desconstituir o 

contrato e a dívida referentes a honorários advocatícios, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil, que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine a cobrança de honorários advocatícios, mister 

se faz o acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO Assim, declaro a 

revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a 

promovida, ao pagamento do valor de R$ 2.873,74 (dois mil, oitocentos e 

setenta e três reais e setenta e quatro centavos), corrigido pelo índice 

oficial INPC/IBGE, juros simples de 1% ao mês, calculados da data da 

sentença. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002884-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002884-57.2018.8.11.0006. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, 

visando o recebimento de R$ 2.494,27 (dois mil, quatrocentos e noventa e 

quatro reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato de honorários 

advocatícios, já que o reclamante prestou serviços advocatícios ao 

reclamado, devendo receber a contraprestação pelos mesmos. Nota-se 

que a reclamada, apesar de ter sido citada, não compareceu à sessão de 

conciliação, e deixou de apresentar contestação, tornando-se revel. 

Assim, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência 

da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. Destarte, a reclamada não apresentou 

qualquer elemento apto a desconstituir o contrato e a dívida referentes a 

honorários advocatícios, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil, que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito, e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341, do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em assim sendo, não havendo 

prova desconstitutiva do direito da parte reclamante no que pertine a 

cobrança de honorários advocatícios, mister se faz o acolhimento do 

pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial é medida 

que se impõe. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte reclamada, 

com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da demanda para CONDENAR a promovida, ao pagamento do 

valor de R$ 2.494,27 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 

vinte e sete centavos), corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE, juros simples 

de 1% ao mês, calculados da data da sentença. Deixo de condenar a 

Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002870-73.2018.8.11.0006. Processo n. 1002870-73.2018.8.11.0006. 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento de R$ 

1.424,33 (mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), 

referente ao contrato de honorários advocatícios, já que o reclamante 

prestou serviços advocatícios ao reclamado, devendo receber a 

contraprestação pelos mesmos. Nota-se que a reclamada, apesar de ter 

sido citada, não compareceu à sessão de conciliação, e deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Destarte, a reclamada não apresentou qualquer elemento apto a 

desconstituir o contrato e a dívida referentes a honorários advocatícios, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em análise 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Em assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine a cobrança de honorários advocatícios, mister 

se faz o acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO Assim, declaro a 

revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a 

promovida, ao pagamento do valor de R$ 1.424,33 (mil, quatrocentos e 

vinte e quatro reais e trinta e três centavos), corrigido pelo índice oficial 

INPC/IBGE, juros simples de 1% ao mês, calculados da data da sentença. 

Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito
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Processo Número: 1004874-49.2019.8.11.0006
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ELISABETH DE CAMPOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004874-49.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ELISABETH DE CAMPOS 

MENDES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas. Os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para 

que a parte requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida pelo 

requerido. Com efeito, embora a relação havida nos autos seja de 

consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, 

não significa decisão automática e favorável a parte autora/consumidora 

na relação havida, sobretudo quando há documentos que devem ser 

analisados estritamente no caso. A reclamante alegou desconhecer a 

origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes 

no valor de R$ 291,67 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete 

centavos), cujo apontamento ocorreu no dia 17.06.2018, vinculado ao 

contrato n. 0325049679, sob o argumento de que não contratou os 

serviços da requerida, defendendo, portanto, a irregularidade do 

apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 

99974-1575, habilitada em 09.10.2017. Além disso, há informação nos 

autos que deve ser levada em consideração de que houve a realização de 

pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos serviços 

disponibilizados na linha telefônica (65) 99974-1575, circunstância 

incompatível com a fraude porque o estelionatário contrata em nome de 

terceiro de boa-fé, justamente com a intenção de não pagar pelo serviço. 

Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica que a 

reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a parte 

autora encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das contas 

de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do 

serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a 

requerida atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. 

Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira 

substancial e por longo período de tempo, sem qualquer interferência 

externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia móvel foram 

quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se, 

como já mencionado, que nem se cogita a existência de fraude, pois o 

pagamento de faturas em razão da utilização de serviços de telefonia 

móvel é incompatível com a fraude, já que o estelionatário contrata em 

nome de terceiro justamente para não pagar. De outro lado, o de histórico 

de serviços utilizados por muito tempo mediante a utilização dos serviços 

oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a hipótese de fraude. 

Importa destacar ainda que o nome da reclamante permaneceu no rol de 

inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. Legítima, 

portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 

do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação o autor se ateve a fatos genéricos e não 

contestou os histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo o 

reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do 

CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os serviços de 

telefonia móvel não se contrata apenas de maneira presencial, mas 

existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de um simples 

chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o 

serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a 

partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, o histórico 

de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de 

simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. 

Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do serviço de 

rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 291,67 

(duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), sobre o qual 

incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por 

arremate, há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de 

má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira 

indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela 

jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por ELISABETH DE CAMPOS MENDES em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de 

ELISABETH DE CAMPOS MENDES, e condeno a reclamante ao pagamento 

do débito R$ 291,67 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete 

centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o desembolso, 
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consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não isenta a parte 

autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada nos autos. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004675-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEMIR VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004675-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMIR VENANCIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de dilação 

probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva das partes 

em audiência e também porque as provas produzidas até então são 

suficientes para o resultado da lide. Os documentos juntados com a 

petição inicial são suficientes para o deslinde da controvérsia 

apresentada, de modo que não merece acolhimento a preliminar 

apresentada pela requerida. Além disso, a reclamada apresentou 

contestação de mérito, demonstrando, por outro lado, resistência a 

pretensão do reclamante. Com efeito, embora a relação havida nos autos 

seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do 

Consumido, não significa decisão automática e favorável a parte 

autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há documentos 

que devem ser analisados estritamente no caso. O pedido não merece 

acolhimento. Isso porque o autor assinou contrato de prestação de 

serviços de telefonia móvel, conforme cópia juntada aos autos (Id. 

24084581). Aliás, o próprio reclamante confirmou a contratação do 

serviço em sua petição inicial, negando, porém, pagar o valor cobrado por 

sua inadimplência. Há de se ressaltar, todavia, que embora o contrato seja 

de adesão, o autor anuiu com as cláusulas ao contratar os serviços, 

presumindo, portanto, que tinha conhecimento a respeito dos valores 

cobrados e quanto deveria pagar mensalmente. Portanto, não há prova 

capaz de eximir o reclamante de sua responsabilidade perante a 

operadora de telefonia que prestou o serviço na forma contratada. Sendo 

assim, a inadimplência do reclamante deu motivos para que a operadora 

de telefonia restringisse o nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

estando, portanto, no exercício regular de seu direito legalmente 

reconhecido. Quanto ao contrato coligido aos autos pela requerida, o autor 

não manifestou-se a respeito. Por todo o exposto, havendo legítimo motivo 

para a inscrição do nome do reclamante no cadastro de devedores, de 

rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 278,86 

(duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sobre o qual 

incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por 

arremate, há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de 

má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira 

indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela 

jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por ADEMIR VENCÂNCIO DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de 

ADEMIR VENCÂNCIO DA SILVA, e condeno o reclamante ao pagamento do 

débito R$ 278,86 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não isenta a parte 

autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada nos autos. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004845-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO NERIS DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva 

das partes em audiência, e, também, porque as provas produzidas até 

então são suficientes para o resultado da lide. A relação contratual entre 

as partes é incontroversa, conforme se extrai das manifestações da inicial 

e contestação. A contestação é genérica e não traz nenhuma prova que 

refute os fatos narrados na petição inicial. Além disso, a decisão exarada 

no evento 22417949, inverteu o ônus da prova em favor da reclamante e, 

portanto, competia a requerida o ônus da prova quanto a fato impeditivo, 

modificativo0 ou extintivo do direito da autora (art. 373, inc. II, do CPC), 

ônus do qual não se desincumbiu. O reclamante solicitou junto à loja da 

requerida, mudança de pacote de serviços, cujo atendimento gerou o 

número de protocolo n. 20195967984880, conforme informado na 

reclamação feita ao Procon (Id. 22397616). Porém, apesar das tentativas 
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frustradas de solucionar a questão, o reclamante continuou recebendo 

faturas do serviço com o mesmo valor do pacote que tinha anteriormente, 

antes da solicitação. As tentas de solução para o caso foram infrutíferas, 

e a requerida continuou realizando as cobranças como se nada tivesse 

acontecido, denotando total ausência de empatia e respeito com o 

consumidor. Além disso, é preciso pontuar que a requerida sequer trouxe 

aos autos cópia do contrato havido entre as partes, a fim de verificar a 

regularidade das cobranças. Por conseguinte, a alegação do autor de que 

solicitou a alteração do pacote de serviços em substituição de outro plano 

com valor inferior ao anterior, deve ser admitida como verdadeira, já que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência do 

pedido de substituição de plano pelo reclamante ou até mesmo a 

regularidade do débito. A requerida, empresa de grande porte, tem 

responsabilidade e amplo conhecimento técnico, de modo que, ao deixar 

de comprovar a inexistência do pedido de substituição/cancelamento do 

plano anterior, bem como a utilização do serviço na forma contratada, agiu 

em verdadeiro reconhecimento do pedido da parte autora, já que nada 

esclareceu quanto ao ocorrido. De rigor, portanto, a declaração de 

inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente pela requerida em 

relação ao plano adquirido em substituição ao plano anterior pelo 

reclamante, com determinação para a reclamada se abstenha de negativar 

o nome do autor em razão de débitos oriundos da linha telefônica de 

titularidade do reclamante e objeto da presente lide. Por consequência, a 

requerida deverá promover a restituição dos valores cobrados 

indevidamente do autor após o pedido de substituição do pacote antigo, 

conforme data de protocolo, e deverá ocorrer em dobro, inclusive em 

relação as cobranças feitas indevidamente após a propositura desta 

ação. Por outro lado, a conduta da requerida houve afronta ao artigo 6º, 

inc. X, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, de modo 

considerável, o dano é in re ipsa, que dispensa prova de maiores reflexos, 

patrimoniais ou morais. O dever de indenizar decorre da falha do serviço 

prestado (não atendimento do pedido da consumidora quanto à 

substituição do plano) e da quebra da justa expectativa, porquanto a 

reclamante deixou de usufruir de outros serviços ou até mesmo adquirir 

outras coisas em razão dos valores cobrados pela requerida por falha da 

operadora quanto à substituição do pacote de serviços que seria mais 

barato para o consumidor e que ajustaria melhor as suas finanças e suas 

obrigações. Na hipótese vertente, afasto a pretensão da parte autora, pois 

refuto a estimativa indenizatória por ela sugerida, no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), sem qualquer relação com a extensão do 

dano apta a gerar, por consequência, seu eventual enriquecimento sem 

causa. Entretanto, considerando as peculiaridades do caso, tendo em 

conta as condições socioeconômicas das partes, os valores envolvidos e 

os pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade, reputo que o 

montante correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

consubstancia-se em um valor justo a ser pago pela requerida à parte 

autora, a título de compensação por danos morais sofridos, em 

consequência da conduta lesiva por ela perpetrada. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por MAURO NERIS DE ASSUNÇÃO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) tornar definitiva a decisão de tutela 

provisória concedida nos autos (Id. 22417949); (ii) declarar a 

inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente pela requerida em 

relação ao plano adquirido em substituição ao plano anterior pelo 

reclamante, com determinação para a reclamada se abstenha de negativar 

o nome do autor em razão de débitos oriundos da linha telefônica de 

titularidade do reclamante e objeto da presente lide; (iii) condenar a 

requerida promover a restituição, em dobro, dos valores cobrados 

indevidamente, inclusive sobre os valores cobrados e pagos pelo autor 

após a propositura da ação, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir de cada pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros 

de mora de 1% a.m., a partir da citação; e (iv) condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido 

de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. Consequentemente, 

resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

presente decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza 

Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004862-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR GONCALO MENDES FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004862-35.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WALDEIR GONCALO MENDES 

FERRARI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito 

comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de 

outras provas para o deslinde do feito, pois a matéria é de fácil 

compreensão e não depende de produção de prova em audiência. Os 

documentos que instruem a petição inicial da parte autora, são suficientes 

para a análise e o julgamento do mérito da causa, tendo, inclusive, 

permitido a parte autora apresentar contestação de mérito acerca dos 

fatos. O reclamante alegou desconhecer a origem da inscrição do seu 

nome no cadastro de devedores, sob o argumento de que não contratou 

os serviços de telefonia da requerida, requerendo, assim, a declaração de 

inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização a título de compensação por danos morais. 

Com efeito, ao contrário do que defendeu o reclamante, a contratação 

dessa espécie de serviço não se realiza apenas e tão somente com a 

presença do contratante nos estabelecimentos de atendimento das 

empresas de telefonia, pois existem várias formas de contratação. E neste 

sentido, é possível aferir que efetivamente houve a contratação dos 

serviços de telefonia móvel que culminou com a inscrição do nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes. Isso porque a gravação de 

áudio juntado aos autos (Id. 24314303), comprova que a reclamada fez a 

proposta do serviço ao reclamante por telefone, cujos termos foram 

aceitos pelo autor. O autor por livre e espontânea vontade e sem coação, 

aceitou o produto na forma que lhe foi oferecido, cuja forma de pagamento 

a reclamante tinha total conhecimento a respeito. É preciso ponderar ainda 

a existência de vasto relatório do uso dos serviços disponibilizados na 

linha telefônica do reclamante, demonstrando a efetiva utilização dos 

serviços. Além disso, as faturas emitidos em razão da utilização do 

serviço traz outra informação peculiar de que houve pagamentos de 

faturas dos serviços utilizados. Portanto, tornou-se fato incontroverso a 

contratação dos serviços de telefonia móvel pelo reclamante, assim como 

o inadimplemento contratual e, por consequência, legítima a inscrição do 

nome do autor no cadastro de devedores, tendo a requerida atuado no 

exercício regular do direito legalmente reconhecido. Assim sendo, o 

reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, 

do CPC), e não comprovou os fatos alegados na petição inicial. Logo, 

tendo havido a contratação de maneira regular do serviço a improcedência 

dos pedidos é medida de rigor. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 
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procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

199,10 (cento e noventa e nove reais e dez centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por WALDEIR GONÇALO MENDES 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., o que faço com resolução do 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em desfavor de WALDEIR GONÇALO MENDES, e condeno o 

reclamante ao pagamento de R$ 199,10 (cento e noventa e nove reais e 

dez centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento do 

débito; bem como a multa de 2% a título de litigância de má-fé, e de 

honorários advocatícios de 10%, este sobre o valor atualizado da causa, 

o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação 

em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual, não isenta a 

parte autora quanto ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de 

honorários fixados nesta sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Cáceres – MT, 31 de janeiro 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002684-16.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O reclamante alega que, 

adquiriu junto à segunda requerida, uma lavadora de roupas com cesto 

duplo, de 15 kg e 127 volts, da marca Brastemp (primeira requerida) pelo 

valor de R$ 2.629,00 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais) em data de 

04 de junho de 2018. Afirma que alguns meses após a compra, o produto 

apresentou defeito, momento em que realizou acordo com as requeridas 

para troca do produto por outro igual, em 30 (trinta) dias. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que o acordo foi 

homologado em 08/03/2019, e não foi cumprido ate o momento da 

interposição da ação. A requerida WHIRPOOL ELETRODOMÉSTICOS S.A - 

BRASTEMP contesta, afirmando que inexiste qualquer ato ilícito praticado 

pela Ré. Isto porque, em momento nenhuma se esquivou de sua 

responsabilidade, e atendeu prontamente o pedido da parte Autora e 

procedendo com o atendimento. Alega ainda que não há provas de danos 

morais sofridos pelo requerente. A requerida VIA VAREJO S/A contesta, 

alegando que a responsabilidade do cumprimento do acordo é da 

fabricante, bem como que não há prova de danos morais sofridos pelo 

requerente. Destarte, conquanto tenham as reclamadas alegado que não 

praticaram ilícitos ensejadores de reparação por danos morais, não 

apresentaram qualquer documento ou alegação apto a provar a entrega 

tempestiva do produto que deveria ser trocado, conforme acordado. 

Infere-se, portanto, que até a data da prolação da sentença, não havia 

acontecido a troca efetiva do produto, ou seja não cumprido o acordo. 

Cumpre à Reclamada deve agir com a diligência necessária para cumprir 

as obrigações a ela imposta e evitar que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta das 

reclamadas provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante fora 

intimamente abalado. O prazo verificado nos autos ultrapassa de longe o 

razoável, passível de caracterizar o dano moral em razão da não 

efetivação da troca do produto, conforme foi estipulado em acordo. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese 

presente, infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome. As reclamadas são, sabidamente, instituições de grande porte. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

solidariamente as partes reclamadas para: 1) determinar a troco do 

produto adquirido; 2) condenar as reclamadas a pagarem ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação; Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 31 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004839-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ESTEFAN VIEIRA ANTERO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004839-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DAVID ESTEFAN VIEIRA 

ANTERO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória, sobretudo pela ausência de 

necessidade de oitiva das partes em audiência. Os documentos que 

instruem o pedido inicial da parte autora são suficientes para a análise da 

controvérsia apresentada nos autos, tendo, inclusive, possibilitado a parte 

autora a apresentação de contestação, demonstrando, por outro lado, 

resistência à pretensão do reclamante. De outro lado, a legislação 

brasileira, em regra, não exige como requisito para a propositura de ação 

perante o Poder Judiciário do esgotamento da via administrativa, razão 

pela qual fica afastada a preliminar arguida pelo requerido. No mais, afasto 

igualmente, a preliminar de decadência, pois não se está nestes autos a 

reclamar indenização por vício de qualidade nos serviços prestados; mas 

sim, indenização por não ter havido a contratação do serviço e, portanto, 

não há relação jurídica entre as partes. No mérito, o autor alegou 

desconhecer a origem do débito que originou a inclusão do seu nome 

incluído no rol de inadimplentes pela instituição bancária, no valor de R$ 

216,49 (duzentos e dezesseis e quarenta e nove centavos). Assim, 

pretende a declaração de inexistência da dívida e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral. A parte 

requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo de causalidade, 

assim como a inexistência de conduta ilícita e defendeu a ausência de 

moral indenizável. E, assim, defendeu a regularidade da contratação do 

serviço, cuja inscrição da dívida e do nome da reclamante no rol de 
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inadimplentes decorreu da inadimplência do autor em relação ao serviço 

contratado. Com efeito, a instituição bancária apresentou contestação 

genérica e não juntou documento que comprove a contratação dos 

serviços pelo reclamante, a exemplo: extrato bancário ou faturas de 

cobranças de eventuais serviços contratados e não quitados ou até 

mesmo contrato de prestação de serviços/abertura de conta, não tendo, 

portanto, prova nos autos de que efetivamente houve contratação de 

serviços a fim de aferir a legitimidade da inscrição do nome do reclamante 

no cadastro de devedores. Pelo contrário, nada coligiu nos autos para 

comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão do 

reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos termos do 

artigo 373, inc. II, do CPC. Portanto, a parte requerida é plenamente 

responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes em relação 

aos dados do autor, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade da 

inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes porquanto não 

coligiu nos autos contrato comprovando a contratação do serviço. Em 

relação as demais inscrições do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes, não há prova nos autos quanto a regularidade de sua 

cobrança, razão pela qual não será levado em consideração outras 

inscrições nestes autos e para o julgamento da lide. Consequentemente, o 

dano moral no caso em apreço é evidente, pois a parte requerida não 

provou que a informação de inadimplência em nome da reclamante tenha 

sido regular, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. 

Cediço que para a caracterização do dano moral não se exige prova de 

perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade 

e existe in re ipsa. trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte 

autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

incomodações, humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro 

de devedores. No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus 

que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e do requerido; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por DAVID 

ESTEFAN VIEIRA ANTERO DE SOUZA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da 

presente ação, no valor de R$ 216,49 (duzentos e dezesseis e quarenta e 

nove centavos), devendo a requerida promover a exclusão do nome do 

reclamante do rol de inadimplentes, referente a dívida objeto da lide, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR 

o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na forma do 

art. 405 do C/C. Consequentemente, resolvo o mérito da lide na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado 

e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo 

pagamento. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para 

posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). 

Publicação no PJE. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020 2019. César Lima 

de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004814-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004814-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANA APARECIDA DO 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas. Os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para 

que a parte requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante. Com efeito, embora a relação havida nos autos seja 

de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do 

Consumido, não significa decisão automática e favorável a parte 

autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há documentos 

que devem ser analisados estritamente no caso. A reclamante alegou 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes no valor de R$ 158,56 (cento e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e seis centavos), cujo apontamento ocorreu no dia 13,07.2017, 

sob o argumento de que não contratou os serviços da requerida, 

defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu nome. A 

requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as 

partes e coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de telefonia móvel consubstanciado no 

demonstrativo de utilização dos serviços disponibilizados/liberados na 

respectiva linha telefônica (65) 99964-1342. Além disso, há informação 

nos autos que deve ser levada em consideração de que houve a 

realização de pagamentos de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços disponibilizados na linha telefônica (65) 99964-1342, 

circunstância incompatível com a fraude porque o estelionatário contrata 

em nome de terceiro de boa-fé, justamente com a intenção de não pagar 

pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica 

que a reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a 

parte autora encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das 

contas de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O histórico da 

utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, 

tendo a requerida atuado no exercício regular de direito legalmente 

reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de 

maneira substancial e por longo período de tempo, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a existência de 

fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização de serviços 

de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o estelionatário 

contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De outro lado, o 

de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a utilização 

dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a hipótese 

de fraude. Importa destacar ainda que o nome da reclamante permaneceu 

no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. 

Legítima, portanto, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 

359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação o autor se ateve a fatos genéricos e não 

contestou os histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo o 

reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do 

CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os serviços de 

telefonia móvel não se contrata apenas de maneira presencial, mas 

existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de um simples 
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chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o 

serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a 

partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, o histórico 

de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de 

simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. 

Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do serviço de 

rigor a improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

ROSANA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com análise do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Cáceres - MT, 31 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BORGES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002342-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JEAN BORGES ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta o julgamento nesta fase, 

independentemente da produção de prova em audiência, pois a questão, a 

esta altura é exclusivamente, de direito, nos termos do art. 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em inspeção realizada por preposto da 

requerida no medidor de consumo de energia elétrica na residência do 

reclamante, restou constatado que esse equipamento apresentava 

violação (medidor com alterações fora do padrão, adulterado pela ação 

humana), cujo defeito acarretava uma medição de consumo de energia 

menor do que o real. A Lei n. 9.427/96 criou a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL – atribuindo-lhe poder regulamentador, exercido, para o 

que interessa ao caso, através da Resolução n. 456/00, a qual estabelece 

as condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem 

observadas pelas concessionárias. Referida norma estabelece o 

procedimento a ser adotado em caso de constatação de irregularidade na 

unidade consumidora. Ocorre que a mera lavratura unilateral de termo de 

ocorrência de irregularidade, não pode ser aceita judicialmente como 

prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados, 

sobretudo porque o consumidora sequer estava presente para 

acompanhar à inspeção realizada pela concessionária, conforme 

mencionado no próprio termo de ocorrência, já que sequer consta a 

assinatura do reclamante, mas de terceira pessoa e que não há nos autos 

informações de que esta pessoa tinha poderes para representar o autor 

na inspeção realizada pela concessionária. E, afirmando o reclamante na 

petição inicial a inexistência de irregularidade praticada por ele no relógio 

medidor, torna-se ínsita sua manifestação pela realização de tal perícia – 

ainda que em fase judicial. Em razão da notória impossibilidade da 

realização da sobredita perícia no local e momento em que efetuada a 

inspeção, cumpria a requerida acautelar sua conduta, mediante a adoção 

da providência alvitrada no § 4º do artigo 72 da citada resolução, ou seja, 

acondicionar o medidor em invólucro específico, lacrando-o no ato da 

retirada e encaminhando-o ao órgão responsável pela perícia. A 

inobservância de tal procedimento acarreta a inviabilidade da realização 

da perícia, eis que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da requerida 

procederam à violação dos lacres a fim de constatarem unilateralmente a 

alegada irregularidade. Se tal procedimento dinâmico, por um lado, 

possibilita à requerida a verificação imediata de eventual irregularidade, 

por outro, em caso de impugnação judicial – ou mesmo administrativa – 

acarreta-lhe o ônus de arcar com a inviabilização da referida perícia. Isto 

porque, concomitantemente à inspeção, ocorreu a violação dos lacres do 

medidor e o relógio, quando de sua substituição, permaneceu sob a 

guarda de uma das partes, a saber, da empresa requerida e, depois, foi 

por esta descartado. Ora, o procedimento estatuído pelo § 4º, do artigo 72, 

da Resolução n. 456/00 da ANATEL, é o único que preserva o aspecto do 

medidor quando da inspeção, a fim de que seja aferido o estado quando 

da perícia realizada por terceiro imparcial. Se o lacre foi violado e o 

medidor substituído encontra-se sob a posse da empresa requerida, 

macula-se irremediavelmente qualquer pretensão de imparcialidade dos 

resultados a serem obtidos em eventual perícia no mesmo – isso porque 

restará perene eventual dúvida sobre indevida manipulação do mesmo 

pela requerida anteriormente à perícia. O cerne da questão sub judice está 

na forma como a requerida, por meio do seu preposto, procedeu, e quanto 

a tal procedimento administrativo, indubitavelmente, é de se concluir que 

foi ilegal, porquanto, não se pode olvidar que o consumidor está 

atualmente protegido por garantia constitucional que a empresa requerida, 

como concessionária de um serviço público, não pode ignorar e, por isso, 

sua atuação, ainda que privilegiada no posicionamento com o consumidor, 

não pode ocorrer como se bastasse sua palavra ou sua determinação, 

como um Fato do Príncipe, de que não coubesse recurso. Pela forma como 

procedeu administrativamente, a requerida, sem qualquer dúvida, violou 

garantia constitucional dos autores prevista no art. 5º, LV, da Constituição 

Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e os acusados em geral são assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, com os meios e os recursos a ele inerentes. Ora, se a 

constatação das irregularidades descritas no termo de ocorrência não foi 

efetivada na presença de duas testemunhas, como se depreende da 

prova documental, não é de admitir-se a efetiva ocorrência de fraude e 

irregularidades, que não se presumem, e devem ser devidamente 

provadas. E, como logo em seguida a requerida, concluindo pelas 

irregularidades calculou unilateralmente a energia que havia sido desviada 

em determinado período e emitiu a conta de fornecimento sem sequer dar 

a autora a oportunidade de defender-se de forma ampla e observando o 

princípio do contraditório, é de concluir-se que realmente houve violação 

ao preceito constitucional da ampla defesa, pois o ato seguinte seria pagar 

ou ter a energia cortada, como de fato aconteceu. E, por cediço, a perícia 

no medidor é irrelevante para o deslinde da matéria versada nos autos – 

consoante rotineiramente verifica-se nos feitos em que tal prova foi 

produzida. Assim, seria inadmissível condenar o reclamante 

sumariamente, com violação dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, a partir de documentos unilateralmente produzidos, no pagamento 

de valor também apurado de modo unilateral, sob pena de violação à 

garantia constitucional do devido processo legal. Como se vê, pois, o 

proceder da requerida implica em inviabilização prática de direito 

assegurado ao consumidor pelo inciso II do artigo 72 da citada resolução, 

com a redação que lhe foi dada pela Resolução n. 90/01 da ANEEL. 

Frise-se, ademais, que não há que se exigir do consumidor prova de fato 

negativo, a saber, que não adulterou o medidor. Aplicável, ainda, o artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, eis que se trata de hipótese típica de 

hipossuficiência técnica. Vale ressaltar, neste momento, que a requerida 

não juntou nos autos nenhum documento que pudesse comprovar a 

legalidade da cobrança realizada. Ademais, a mera juntada de telas 

informatizadas de seu sistema não é suficiente para a comprovação da 

legalidade das cobranças em questão. E ainda, a requerida não juntou nos 

autos nenhum documento que pudesse comprovar a suposta 

irregularidade no relógio medidor e não preservou este, inviabilizando a 

perícia direta. Isso já seria suficiente para a conclusão da veracidade das 

alegações do consumidor e reconhecimento do defeito na prestação do 

serviço. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 

assentando que “caberia à concessionária dos serviços fornecer os 

elementos de prova das alegações feitas, já que o ônus da prova cabe a 

quem alega o fato. Não o fazendo, impossível a caracterização de fraude”. 

Precedentes: REsp 62.097/SP. Sem destaque no original. Considerando 

assim: que os documentos apresentados pelo autor demonstram o 

pagamento de todas as faturas antes e depois da notificação. Aliás, não 

há prova nos autos de que após a notificação o consumo de energia 

tenha aumentado não houve aumento no consumo na unidade 
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consumidora objeto de reclamação dos autos, conforme se verifica nos 

históricos trazidos aos autos em comparação as faturas geradas antes da 

fiscalização da concessionária, razão pela qual deverá ser declarado a 

inexigibilidade do débito de R$ 6.540,47 (seis mil, quinhentos e quarenta 

reais e quarenta e sete centavos), vinculado a UC 1382111, objeto do 

protesto consubstanciado na Duplicata Mercantil do 3º Ofício de Notas e 

Protesto. Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, este 

merece ser acolhido, pois houve protesto do referido valor e do nome da 

parte autora. Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é 

evidente, pois a parte requerida não comprovou que a regularidade do 

protesto, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço 

que para a caracterização do dano moral não se exige prova de 

perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade 

e existe in re ipsa. Trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte 

autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimento, 

inquietação, humilhação e, etc. pelo fato da negativação no cadastro do 

nome no cartório de protestos. No caso dos autos, a parte autora se 

desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), que houve 

protesto irregular do seu nome. Reconhecido o dano moral, impõe-se a 

mensuração da reparação, considerando os critérios adotados pela 

doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as capacidades 

financeiras da parte autora e da requerida; o grau da lesão verificada 

(protesto indevido); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

JEAN BORGES ALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., para: (i) TORNAR definitiva a decisão 

que concedeu a tutela provisória (Id. 20029537), inclusive determinando a 

incidência da multa astreinte, tendo em vista que o autor comprovou que 

mesmo após a concessão da liminar, foi realizado o protesto de seu nome 

pela requerida; (ii) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 6.540,47 

(seis mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), 

vinculado a UC 1382111, objeto do protesto consubstanciado na Duplicata 

Mercantil do 3º Ofício de Notas e Protesto; e (iii) CONDENAR a requerido 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação 

por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação, na forma do art. 405 do C/C. 

Consequentemente, resolvo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 03 de fevereiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Cáceres - MT, 03 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003276-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VONIM SILVERIA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003276-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VONIM SILVERIA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Pretende a parte 

autora, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos descontos 

realizados na sua conta bancária, denominados Cesta Bradesco Expresso 

e de outras Tarifas Bancárias, sob a alegação de que para receber seu 

benefício previdenciário optou por receber em conta salário e não conta 

corrente. A instituição bancária requerida, defendeu, em sede de 

contestação, que o tipo de bancária da parte autora é corrente, permitindo 

realizar os descontos diretamente na conta do correntista, e que, portanto, 

trata-se de descontos devidos em razão do tipo de conta que a parte 

autora aderiu na hora da contratação do serviço. Não tendo havido 

arguição de matéria preliminar, passo à análise do mérito da causa. Ainda 

que aplicável o Código de Defesa do Consumidor como norma de regência 

da relação jurídica havida entre as partes, pela subsunção direta a elas 

dos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC), a 

inversão do ônus da prova não incide no caso concreto. Isto porque, 

embora a parte autora sustente a abertura de conta salário junto ao banco 

requerido, sua alegação carece de plausibilidade na exata medida em que 

os extratos bancários que instruem a petição inicial indicam a existência 

de conta corrente normal e a utilização de serviços, tais como saques e 

compras a débitos com o cartão, o que não se coaduna com a modalidade 

de “conta salário”. Referida conta ainda possui a modalidade de conta 

poupança (conta fácil), para rentabilidade do saldo credor existente. 

Assim, neste contexto devem incidir as regras gerais de distribuição do 

ônus da prova, cabendo ao autor a demonstração do fato constitutivo de 

seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), ônus probatório este que a parte 

autora não se desincumbiu. Ademais, a provas dos autos evidencia que a 

conta não foi aberta com a finalidade exclusiva de a parte autora receber 

seu salário ou benefício previdenciário. A par disso, registre-se que a 

conta salário isenta de cobrança de taxas, é aquela em que o correntista 

somente recebe os valores do empregador e realiza o saque, não 

havendo quaisquer outros serviços disponíveis, de modo que resta 

cristalino que a parte autora não se enquadra nessa modalidade. Assim, 

diante da demonstração pelo requerido do fato impeditivo do direito em que 

se funda a pretensão inicial (artigo 373, inciso II, do CPC), ou seja, ante a 

demonstração da validade dos descontos, não há que se falar em 

repetição de indébito. Portanto, não tendo havido ilegalidade na atuação do 

requerido, não há se falar em devolução dos valores descontados. Não 

procede, ainda, o pedido de danos morais. Razão o requerido quando 

sustenta que não há o que se falar na ocorrência de danos morais 

indenizáveis na espécie. Com efeito, o sofrimento passível de indenização 

deve ser aquele imprevisível, intenso, maior do que as naturais 

consequências da cobrança indevida, à medida em que esta se constitui 

mero aborrecimento, cujo risco é intenso à vida em sociedade. Somente 

quando a ofensa atinge um sofrimento ou nível acima do que decorre da 

própria vida em sociedade, pode-se falar em dano moral e indenização 

dele decorrente. Não foi o que ocorreu no caso dos autos. Isto porque do 

incidente referido não decorreu nenhuma situação constrangedora para a 

parte autora, ou consequência outra que não a própria necessidade de vir 

a Juízo reparar o quanto ocorrido. Portanto, impõe-se a improcedência da 

pretensão da reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

VONIM SILVERIA AZEVEDO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Ante o julgamento da causa, revogo a tutela provisória de urgência 

concedida em parte exarada no evento 21138133. Anote-se. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Cáceres - MT, 17 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 17 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005259-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA SANTANA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005259-94.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, como pode ser visto 

através dos comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por 

completo, somente havendo descontos mínimos, mantendo a 

inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de 

crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como 

documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003279-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R M COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003279-15.2019.8.11.0006. REQUERENTE: R M COMERCIO DE GAS E 

AGUA EIRELI - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas. Em que pese as alegações da parte autora no sentido de que não 

solicitou o cancelamento do serviço, bem como não contratou a inclusão 

no seu plano de telefonia outras duas linhas telefônicas, as provas 

constantes nos autos demonstram o contrário. Isso porque o contrato 

assinado pela parte autora anexado aos autos junto com a petição inicial, 

demonstra que efetivamente houve a contratação dos serviços, bem como 

houve o pedido de inclusão de mais duas linhas telefônicas no pacote 

contratado pela reclamante. Aliás, há previsão contratual de fidelização 

pelo prazo de 24 meses, cujo cancelamento antes do final do prazo 

configura a cobrança dos valores exercício regular de direito da 

requerida. Neste ponto, importante observar que, se por um lado tratar-se 

de relação de consumo, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, ora parte autora, por outro, tal hipótese não é absoluta, 

devendo ser aplicada pelo juízo conforme se faça recomendável, à luz 

dos argumentos contidos nos autos. Não é demais repisar que compete à 

parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, ou ao menos trazer 

indícios que demonstrem a probabilidade de sua existência. Na espécie, 

embora a parte autora alegue não ter realizado o pedido de cancelamento, 

a requerida sustentou que foi a parte autora quem fez a solicitação, sem 

aparente motivos. Além disso, da mesma forma que a parte autora alegou 

não ter contratado a inclusão no pacote de mais duas linhas telefônicas, o 

contrato de prestação de serviços juntados aos autos pela própria 

reclamante demonstra a efetiva contratação, cuja assinatura foi aposta no 

documento sem interferência externa. Além disso, também há previsão 

contratual de multa pela fidelização do contrato pelo prazo de 24 meses. 

Ressalte-se ainda, que mesmo após a solicitação do cancelamento de três 

linhas telefônicas, a reclamante ficou utilizando os serviços mais por mais 

tempo, tendo cancelado somente em maio de 2019. Se houve a 

contratação de pacote fechado dos serviços, certamente a reclamante 

não poderia valer-se do cancelamento parcial do serviço, já que o valor 

englobava todos os produtos descritos no contrato. Assim, deve ser 

acolhida a alegação da requerida de que houve apenas a cobrança por 

serviços previamente contratados, sendo as faturas relativas aos dias em 

que foram utilizados os serviços, bem como à multa de fidelidade. Sobre a 

referida multa, importante salientar que o STJ mantém entendimento 

sufragado de que o prazo de fidelização é perfeitamente válido se 

pactuado entre as partes. E foi o que aconteceu no caso concreto, 

conforme se observa do contrato juntado aos autos, sendo possível 

observar a previsão de fidelização do plano contratado que se dá em 24 

meses. Antes desse prazo, se houve por parte do cliente solicitação de 

cancelamento, o consumidor deverá pagar uma multa, cujo valor depende 

do plano contratado. Por todo o exposto, seja porque a parte autora não 

comprovou os fatos constitutivos de seu direito, o que era de rigor, seja 

porque a requerida demonstrou a licitude dos atos por ela praticados, a 

improcedência da pretensão é medida que se impõe. III. Dispositivo. Ante o 
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exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por R M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA EIRELI - ME, em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A., o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Cáceres - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 17 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA SANTANA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005261-64.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Apenas registro que a parte 

Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A parte 

Reclamante deseja a declaração de nulidade de cláusula adesão à cartão 

de crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento 

de que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento 

se daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

em sua folha salarial de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem 

Consignável. A parte Autora afirma categoricamente que somente 

contratou o empréstimo consignado e não o cartão de crédito com RMC. A 

parte Reclamada alega em sua defesa que a parte Autora contratou o 

serviço de cartão de crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também 

os descontos na sua folha salarial. Contudo, a parte Reclamada não 

trouxe qualquer documentação comprobatória das suas alegações, 

especialmente o contrato/termo de adesão, para pelo menos se aferir a 

existência ou não da contratação, seus termos, dentre outros aspectos. 

Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, 

do CPC. A parte Ré não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte Reclamante. Não demonstra a licitude da 

cobrança que fez ao longo de anos, o que lhe competia em face da 

relação de consumo que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Dessa forma, não havendo provas acerca da 

contratação do cartão de crédito com RMC, não resta outra medida, a não 

ser declarar a nulidade da cobrança. Quanto à reparação por dano moral, 

é cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Verifica-se que 

houve falha na prestação do serviço, no que se refere cobrança 

sistemática de débitos não contratados na folha de pagamento da 

Reclamante de forma ilegítima. A cobrança indevida está provada, 

conforme se verifica do holerite da Reclamante juntados com a inicial. A 

situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores 

que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, 

especialmente porque a Reclamante foi cobrada indevidamente no seu 

benefício previdenciário ao longo de anos, e necessitou contratar 

advogado para bater às portas do Judiciário para ver solucionado o seu 

caso. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa), 

pois o dano se extrai da verificação da conduta. Para a fixação do valor 

da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios 

a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, 

geradoras de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e 

efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, opino 

pela procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança de cartão de crédito 

na folha de pagamento da Autora e condenar a Reclamada ao pagamento 

à Reclamante de indenização por danos morais na importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 

362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001017-92.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que não contratou empréstimos consignados, bem como não contratou 

cartão de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos 

em sua folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte 

Reclamada alega em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço 

de cartão de crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os 

descontos na folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as 

alegações da requerente, alegando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

a negativação é legítima, já que a autora contratou o cartão de crédito 

contratado para realizar saques, onde o cliente solicita, e o valor é 
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transferido para sua conta dentro do limite de crédito contratado em seu 

cartão, como pode ser visto através dos comprovantes de TED, sendo 

que a fatura não foi paga por completo, somente havendo descontos 

mínimos, mantendo a inadimplência. Como se vê através dos documentos 

anexados com a contestação, o requerido trouxe aos autos cópia de 

gravações telefônicas, em que o reclamante confirma os pedidos de 

saques para liberação de valores em sua conta, que ensejaram os 

descontos em sua folha salarial, através da confirmação de seus dados, 

comprovando assim a contratação e o débito. Em como foram juntados 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que 

não ha que se falar em ilicitude da prova produzida, uma vez que na 

gravação foram confirmados vários dados pessoais do reclamante. 

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto 

conjunto probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos 

indevidos. Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo 

realizados no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005289-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELNISIA MARIA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005289-32.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, como pode ser visto 

através dos comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por 

completo, somente havendo descontos mínimos, mantendo a 

inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de 

crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como 

documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005260-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA SANTANA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005260-79.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 
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Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, como pode ser visto 

através dos comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por 

completo, somente havendo descontos mínimos, mantendo a 

inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de 

crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como 

documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BELLOTE PAGLIUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005127-37.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, como pode ser visto 

através dos comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por 

completo, somente havendo descontos mínimos, mantendo a 

inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de 

crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como 

documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004881-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DE MORAES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004881-41.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, como pode ser visto 

através dos comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por 

completo, somente havendo descontos mínimos, mantendo a 

inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de 

crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como 

documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005290-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELNISIA MARIA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005290-17.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, como pode ser visto 

através dos comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por 

completo, somente havendo descontos mínimos, mantendo a 

inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de 

crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como 

documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 
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configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002903-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002903-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: MATRIZ TRANSPORTES LTDA Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. A hipótese 

vertente concerne a relação de consumo, preenchidos que estão os 

requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O 

reclamante alegou que comprou passagem terrestre junto à empresa 

requerida para viajar no trecho entre Cáceres/MT e Alta Floresta 

D’Oeste/RO. Porém, ao desembarcar no seu destino, sua mala que estava 

no compartimento (bagageiro) inferior do veículo, não foi localizada. E em 

que pese as inúmeras tentativas de tentar solucionar a questão com os 

prepostos da reclamada, não teve sucesso. Alegou, ainda, que inúmeros 

pertences estavam na mala e que teve de emprestar de parentes objetos 

de uso pessoal. Além disso, a mala pegou emprestada de um vizinho. Em 

que pese as alegações da empresa requerida, fato é que restou 

incontroverso o extravio da bagagem, assim como é o contrato de 

prestação de serviços entre as partes. O autor anexou aos autos a 

compra de sua passagem, bem como o ticket de embarque da mala. Com 

efeito, o ticket de embarque da bagagem possui mensagem clara e bom 

entendimento de que a mala somente será entregue ao passageiro titular 

mediante a apresentação do recibo, que o referido ticket. No caso, houve 

entrega por parte da reclamada de bagagem a pessoa sem a 

apresentação do respectivo ticket, que não era o proprietário. Portanto, é 

possível afirmar que houve falha na prestação dos serviços a cargo da 

requerida. Com efeito, incumbia-lhe proceder ao desembarque dos 

passageiros e à entrega das respectivas bagagens em condições de 

segurança que impedissem, por exemplo, que alguém se apossasse de 

uma delas e fugisse, tal como ocorreu na hipótese. Só que esses 

cuidados não foram observados, tanto que o resultado indesejado teve 

lugar. Nem se diga que a conduta de terceiro eximiria a responsabilidade 

da requerida. O artigo 14, § 3º, inc. II, do CDC é claro ao determinar que tal 

alternativa apenas é cogitada quando se patenteia a culpa exclusiva do 

terceiro. Não foi o que aconteceu no caso em análise, pois a requerida no 

mínimo contribuiu para o evento ao não tomar as cautelas indispensáveis 

para impedir a ocorrência desse fato. O caso fortuito de igual modo não 

beneficia a reclamada por falta de previsão no CDC que lhe conferisse 

esse status. Atento a todas a peculiaridades alinhadas, a jurisprudência 

tem orientação pacífica no sentido de reconhecer a culpa da 

transportadora em situações análogas à presente. Na espécie, impõe-se o 

reconhecimento da responsabilidade pelo extravio da bagagem do autor. 

Resta perquirir se o autor faz jus ao recebimento das indenizações 

postuladas. Em relação ao dano material é necessário a prova concreta. 

No caso, em que pese o autor ter realizado pesquisas de preços, não 

juntou prova dos gastos que teve de suportar para a aquisição de seus 

pertences. Apenas fez uma pesquisa de valores, o que não substitui a 

comprovação material dos gastos. Não há notas fiscais ou recibos de 

aquisição dessas mercadorias, assim como não houve prova de aquisição 

da mala. Portanto, entendo que o valor dano material não restou 

configurado, vez que apenas estimativa do quantum não substitui a 

necessidade de comprovação do dano mediante a juntada de notas fiscais 

e recibos de sua aquisição. Pois, o cenário evidencia a existência de 

dúvida consistente sobre o tema, não tendo o autor se desincumbido do 

ônus que lhes competia (art. 373, inc. I, do CPC). Solução diversa 

aplica-se aos danos morais. O autor seguramente teve desgastes de vulto 

quando ficou privado de seus pertences pessoais durante longa viagem, 

cansativa, que se deslocou para participar do enterro de sua genitora em 

outro Estado da Federação. Esse desgaste se daria com qualquer pessoa 

mediana. É o que apontam as regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

n. 9.099/95), cumprindo ressalvar que a jurisprudência admite até que 

espécies dessa natureza encerram dano in re ipsa, em que basta atestar 

a falha na prestação do serviço contratado (o que no caso ocorreu) para 

que esteja presente a lesão ao direito, sem necessidade de se demonstrar 

os prejuízos auferidos. O valor da indenização, todavia, não poderá ser o 

proclamado pelo autor, que transparece excessivo. Assim, à mingua de 

preceito normativo que discipline a matéria, mas atento à condição 

econômica das partes e ao grau do aborrecimento experimentado, de um 

lado, bem como à necessidade de fixação não constituir enriquecimento 

indevido da parte e nem evitar o sofrimento suportado, de outro lado, 

arbitro a indenização devida ao autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

valor que os reputo justo e razoável para o caso analisado. Portanto, 

impõe-se a improcedência da pretensão da reclamante. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulado na reclamação cível proposta por JOÃO SOARES DA SILVA em 

desfavor de MATRIZ TRANSPORTES LTDA. - ME, e condeno a requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação 

por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, contados da citação, por se tratar de dano decorrente de 

responsabilidade contratual exclui a aplicação da Súmula 54 do STJ. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Cáceres - MT, 21 de fevereiro de 2020. 

César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 21 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005291-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELNISIA MARIA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 
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1005291-02.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, sendo que a fatura 

não foi paga por completo, somente havendo descontos mínimos, 

mantendo a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados 

com a contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao 

cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem 

como documentos pessoais apresentados por este no momento da 

contratação, e ainda faturas de utilização dos serviços, comprovando 

assim, a contratação e o débito, o que justifica os descontos realizados. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005667-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONETE MARIA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005667-85.2019.8.11.0006. Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Apenas registro que a parte 

Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A parte 

Reclamante deseja a declaração de nulidade de cláusula adesão à cartão 

de crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento 

de que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento 

se daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

em sua folha salarial de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem 

Consignável. A parte Autora afirma categoricamente que somente 

contratou o empréstimo consignado e não o cartão de crédito com RMC. A 

parte Reclamada alega em sua defesa que a parte Autora contratou o 

serviço de cartão de crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também 

os descontos na sua folha salarial. Contudo, a parte Reclamada não 

trouxe qualquer documentação comprobatória das suas alegações, 

especialmente o contrato/termo de adesão, para pelo menos se aferir a 

existência ou não da contratação, seus termos, dentre outros aspectos. 

Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, 

do CPC. A parte Ré não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte Reclamante. Não demonstra a licitude da 

cobrança que fez ao longo de anos, o que lhe competia em face da 

relação de consumo que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Dessa forma, não havendo provas acerca da 

contratação do cartão de crédito com RMC, não resta outra medida, a não 

ser declarar a nulidade da cobrança. Quanto ao pedido de indenização por 

danos materiais o mesmo deve ser julgado improcedente, tendo em vista 

que a reclamante deixou de especificar e comprovar o valor do dano 

material sofrido e da indenização pretendida. Quanto à reparação por 

dano moral, é cediço que a responsabilidade da Reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Verifica-se que houve falha na prestação do serviço, no que se refere 

cobrança sistemática de débitos não contratados na folha de pagamento 

da Reclamante de forma ilegítima. A cobrança indevida está provada, 

conforme se verifica do holerite da Reclamante juntados com a inicial. A 

situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores 

que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, 

especialmente porque a Reclamante foi cobrada indevidamente no seu 

benefício previdenciário ao longo de anos, e necessitou contratar 

advogado para bater às portas do Judiciário para ver solucionado o seu 

caso. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa), 

pois o dano se extrai da verificação da conduta. Para a fixação do valor 

da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios 

a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, 
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geradoras de dano moral. A parte Reclamada é empresa grande porte e 

efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da Reclamante. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, opino 

pela procedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança de cartão de crédito 

na folha de pagamento da Autora e condenar a Reclamada ao pagamento 

à Reclamante de indenização por danos morais na importância de R$ 

5000,00 (cinco mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 

362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004394-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCA MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004394-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LOURENCA MARTINS DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos 

que instruem a petição inicial são suficientes para a análise da 

controvérsia apresentada nos autos, tendo, inclusive, possibilitado a 

requerida a apresentação de defesa de mérito acerca dos fatos narrados 

pela reclamante. A reclamante alegou que seu nome foi incluído no rol de 

inadimplentes indevidamente pela reclamada, já que não contratou nenhum 

serviço fornecido pela empresa de telefonia e, portanto, desconhece a 

origem do débito. Assim, pretende a declaração de inexistência da dívida e 

a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de 

dano moral. A requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo de 

causalidade, assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a 

ausência de moral indenizável. E defendeu, assim, a regularidade da 

contratação do serviço, e que o apontamento deu-se em razão do 

exercício regular de seu direito, tendo em vista o inadimplemento da 

reclamante em relação aos serviços prestados pela operadora de 

telefonia. Com efeito, a requerida apresentou contestação genérica e em 

nenhum momento apresentou documento que comprove a contratação de 

serviços pela autora, a exemplo: extrato de faturas de cobranças de 

eventuais serviços contratados e não quitados ou até mesmo contrato de 

prestação de serviços de telefonia, não tendo, portanto, prova nos autos 

de que efetivamente houve contratação desses serviços a fim de aferir a 

legitimidade da inscrição do nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Pelo contrário, nada coligiu nos autos para comprovar a 

existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão da reclamante no 

rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inc. 

II, do CPC. A simples menção a respeito da contratação do serviço ou a 

juntada de telas sistêmicas não serve de prova para comprovar a 

regularidade da restrição do nome da parte autora, pois ainda que tenha 

menção ou documento desse tipo nos autos trata-se de prova unilateral 

produzida sem eficácia probatória. Portanto, a parte requerida é 

plenamente responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes 

em relação aos dados pessoais da reclamante, porque não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da cobrança, assim como não há prova a fim 

de aferir a legalidade da inscrição do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes. Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é 

evidente, pois a requerida não provou que a informação de inadimplência 

em nome da reclamante tenha sido regular, circunstância causadora de 

abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a caracterização do dano 

moral não se exige prova de perturbação íntima do ofendido. Ela se passa 

no interior da personalidade e existe in re ipsa e, portanto, trata-se de 

presunção absoluta. Não necessita a parte autora comprovar que 

suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, incomodações, 

humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, inc. I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e da requerida; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

LOURENÇA MARTINS DA CRUZ em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da presente 

ação, no valor de R$ 242,21 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e 

um centavos), devendo a parte requerida promover a exclusão do nome 

da reclamante do rol de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo 

fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, ou seja, a partir da data da inscrição 

indevida do nome da autora no cadastro de devedores (Súmula 54 do 

STJ). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Cáceres - MT, 03 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 03 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004391-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MODESTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004391-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDECIR MODESTO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 
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Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória cujos documentos coligidos aos 

autos são suficientes para o entendimento e solução da causa. Indefiro o 

pedido de realização de perícia grafotécnica no documento apresentado 

pela requerida (contrato), vez que se trata de manobra jurídica da parte 

autora para tentar livrar-se de possível acolhimento do pedido contraposto 

apresentado pela requerida. Isso porque existe contrato que comprova a 

contratação efetiva do serviço pelo reclamante, e que a assinatura 

ocorreu mediante a apresentação de documentos pessoais e na presença 

do contratante. Além disso, não há informação nos autos de que o 

reclamante tenha perdido os seus documentos pessoais ou que eles 

tenham sido objeto de furto ou roubo. Portanto, este Juízo é competente 

para a análise da lide e julgará o pedido de acordo com as provas 

produzidas nos autos. No mais, os documentos que instruem o pedido 

inicial são suficientes para que a requerida manifeste-se a respeito dos 

fatos narrados pelo autor, tanto que apresentou contestação de mérito a 

respeito dos fatos. No mérito, o reclamante alegou desconhecer a origem 

da dívida de R$ 202,33 (duzentos e dois reais e trinta e três centavos), 

objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, sob a alegação 

de que não contratou os serviços oferecidos pela requerida de modo que 

o apontamento do seu nome referente a suposta dívida é indevido. A 

requerida, por sua vez, defendeu a regularidade da inscrição do nome do 

autor no rol de inadimplentes indicando que a inscrição decorreu de 

inadimplência das faturas do serviço utilizado pelo reclamante decorrente 

da habilitação da linha telefônica (65) 99674-5949, utilizada pelo autor. 

Porém, o reclamante deixou de realizar os pagamentos das faturas, 

tornando-se inadimplente e, consequentemente, ocasionou a inscrição do 

seu nome no rol de devedores. Ao contrário do que defendeu a parte 

autora, os documentos coligidos nos autos com a contestação 

demonstram a utilização do serviço, consubstanciada no contrato 

contendo a assinatura do autor, bem como do histórico de utilização dos 

serviços por longo período sem intervenção de terceiros ou manifestação 

da parte. Além disso, existem vários pagamentos realizados de faturas 

geradas em razão da utilização dos serviços. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica, que a reclamante dizia não 

reconhecer, a requerida demonstrou ainda que a autora está inadimplente 

com o pagamento de faturas do serviço de telefonia. Como é lógico, cabia 

a parte autora demonstrar a evidenciação de que as faturas pela 

utilização do serviço de telefonia estão quitadas, através de exibição de 

recibos circunstanciados. Ressalte-se que nem se cogita a existência de 

fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização dos serviços 

de telefonia é incompatível com a fraude, já que o estelionatário contrata 

em nome de terceiro justamente para não pagar. Legítima, assim, a 

atuação da requerida de inscrever o nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser 

transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era 

sua. Logo, por tais considerações de rigor a improcedência dos pedidos. 

Com efeito, há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante 

de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira 

indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela 

jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

202,33 (duzentos e dois reais e trinta e três centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por VALDECIR MODESTO RODRIGUES em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de VALDECIR MODESTO 

RODRIGUES, e condeno o autor ao pagamento de R$ 202,33 (duzentos e 

dois reais e trinta e três centavos), sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos contados do inadimplemento; 

bem como a multa de 2% a título de litigância de má-fé, e de honorários 

advocatícios de 10%, sobre o valor da causa atualizado. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. 

Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e de honorários 

nesta fase processual, não isenta a parte autora condenada nas custas 

por litigância de má-fé neste processo. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 06 

de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 06 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004082-95.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALTER DA COSTA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva em 

audiência. Os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes 

para que a requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante, razão pela qual afasto a preliminar de inépcia da 

petição inicial. No mérito, alegou o reclamante que o seu nome incluído no 

rol de inadimplentes pela instituição bancária requerida de forma indevida, 

em razão da cobrança de dívida no valor de R$ 288,39 (duzentos oitenta e 

oito reais e trinta e nove centavos). Assim, pretende a declaração de 

inexistência da dívida e a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização a título de dano moral. A parte requerida, por sua vez, 

alegou a inexistência de nexo de causalidade, assim como a inexistência 

de conduta ilícita, bem como a ausência de moral indenizável. E defendeu, 

assim, a regularidade da contratação do serviço, cuja inscrição da dívida e 

do nome da reclamante no rol de inadimplentes decorreu da inadimplência 

do autor. Com efeito, a instituição bancária requerida apresentou 

contestação genérica e não apresentou documento que comprove a 

contratação de serviços pelo autor, a exemplo: extrato bancário ou 

faturas de cobranças de eventuais serviços contratados e não quitados 

ou até mesmo contrato de prestação de serviços/abertura de conta, não 

tendo, portanto, prova nos autos de que efetivamente houve contratação 

de serviços a fim de aferir a legitimidade da inscrição do nome do 

reclamante no cadastro de devedores. Pelo contrário, nada coligiu nos 

autos para comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a 

inclusão do reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos 

termos do artigo 373, inc. II, do CPC. Portanto, a parte requerida é 

plenamente responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes 

em relação aos dados do reclamante, porque não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da cobrança, assim como não logrou êxito 

comprovar a legalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes porquanto não coligiu nos autos contrato comprovando a 
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contratação do serviço. Em relação as demais inscrições do nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, não há prova nos autos quanto 

a regularidade de sua cobrança, razão pela qual não será levado em 

consideração outras inscrições nestes autos e para o julgamento da lide. 

Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é evidente, pois a 

parte requerida não provou que a informação de inadimplência em nome 

do reclamante tenha sido regular, circunstância causadora de abalo 

psíquico na pessoa. Cediço que para a caracterização do dano moral não 

se exige prova de perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior 

da personalidade e existe in re ipsa. trata-se de presunção absoluta. Não 

necessita a parte autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu 

constrangimentos, incomodações, humilhações e etc. pelo fato da 

negativação no cadastro de devedores. No caso dos autos, a parte autora 

se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), que 

houve inscrição irregular no cadastro restritivo de crédito causadora de 

transtornos em sua personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a 

mensuração da reparação, considerando os critérios adotados pela 

doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as capacidades 

financeiras da parte autora e do requerido; o grau da lesão verificada 

(inscrição indevida no rol de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade 

do dano moral, pois na verdade se busca levar tão somente a sensação 

de reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá 

para que o requerido adote maiores cautelas nos comportamentos futuros 

visando não reincidir novamente em fatos dessa natureza; a título de 

indenização fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por VALTER DA COSTA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da 

presente ação, no valor de R$ 288,39 (duzentos e oitenta e oito reais e 

trinta e nove centavos), devendo a requerida promover a exclusão do 

nome do reclamante do rol de inadimplentes, referente a dívida objeto da 

lide, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, 

sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) 

CONDENAR ainda o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na 

forma do art. 405 do C/C. Consequentemente, resolvo o mérito da lide na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Cáceres - MT, 03 de fevereiro de 2020. 

César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 03 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004063-89.2019.8.11.0006
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CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004063-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEIDIVALDO DE MIRANDA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória, sobretudo pela desnecessária oitiva das partes em 

audiência. Os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes 

para que a requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante. Em que pese os argumentos da parte autora, sua 

pretensão não merece acolhimento. Isso porque embora o reclamante 

alegue desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome 

no cadastro de devedores, a requerida comprovou nos autos que o 

apontamento é oriundo de serviço de telefonia móvel contratado pelo 

autor, e que deixou de realizar os pagamentos nos exatos termos do que 

foi contratado. O reclamante, por sua vez, sequer manifestou-se a 

respeito do contrato assinado por ela em sede de impugnação, levando a 

conclusão de que efetivamente houve a contratação dos serviços de 

telefonia na linha (65) 996787859, incluindo o pacote de serviços 

denominado ‘Vivo Controle Ilimitado’, cujas cláusulas do contrato de 

adesão foram aceitas pelo reclamante. Há também informações nos autos 

de que os serviços foram prestados por longo período, tendo gerado 

cobranças de faturas, assim como pagamentos regulares de faturas em 

razão da utilização dos serviços disponibilizados na linha telefônica do 

autor. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica, que o 

reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou ainda que o 

autor está inadimplente com o pagamento de faturas do serviço de 

telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia estão quitadas, 

através de exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se que nem se 

cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da 

utilização dos serviços de telefonia é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. E, 

portanto, havendo histórico de pagamento de faturas geradas em razão 

da utilização dos serviços contratados, afasta por completo a hipótese de 

fraude, justamente porque o estelionatário contrata já com a intenção de 

não pagar o serviço que foi utilizado. Legítima, portanto, a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência do débito objeto da lide. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações de rigor a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

95,88 (noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), vinculado ao 

contrato 0350445698, sobre o qual incide correção monetária e juros de 

mora desde o inadimplemento. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de 

CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA, e condeno o reclamante ao pagamento 

de R$ 95,88 (noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), vinculado ao 

contrato 0350445698, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento do 

débito; bem como a multa de 2% a título de litigância de má-fé, e de 

honorários advocatícios de 10%, este sobre o valor atualizado da causa, 

o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação 

em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

presente decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza 

Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 03 de fevereiro de 2020. César 
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Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 03 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004389-49.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NAYARA CRISTI BUCK DE 

ASSIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória cujos documentos coligidos aos autos são 

suficientes para o entendimento e solução da causa. Os documentos 

necessários ao julgamento da lide foram juntados com a petição inicial, 

tendo a requerida acesso aos mesmos, bem como lhe possibilitou a 

apresentação de defesa de mérito a respeito dos fatos, razão pela qual 

não há falar em ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento 

da ação. No mérito, a reclamante alegou desconhecer a origem da dívida 

de R$ 167,87 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), 

vinculado ao contrato n. 0315976647, objeto de inscrição do seu nome no 

rol de inadimplentes, sob a alegação de que não contratou os serviços 

oferecidos pela requerida de modo que o apontamento do seu nome 

referente a suposta dívida é indevido. A requerida, por sua vez, defendeu 

a regularidade da inscrição do nome da reclamante no rol de inadimplentes 

indicando que a inscrição decorreu de inadimplência das faturas do 

serviço utilizado pelo reclamante decorrente uso da linha telefônica (65) 

99665-7264. Porém, a reclamante deixou de realizar os pagamentos das 

faturas, tornando-se inadimplente e, consequentemente, ocasionou a 

inscrição do seu nome no rol de devedores. Ao contrário do que defendeu 

a parte autora, os documentos coligidos nos autos com a contestação 

demonstram a utilização do serviço disponibilizado na linha telefônica (66) 

99665-7264, demonstrando, inclusive, a existência de pagamentos de 

faturas anterior à data de inscrição do nome da consumidora no rol de 

devedores. E, além disso, as respectivas faturas estão acompanhadas do 

histórico de utilização dos serviços, podendo ainda ser aferido a 

existência de pagamentos anteriores à inscrição do nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. Portanto, além de demonstrar a existência de 

relação jurídica, que a reclamante dizia não reconhecer, a requerida 

demonstrou ainda que a autora está inadimplente com o pagamento de 

faturas do serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora 

demonstrar a evidenciação de que as faturas pela utilização do serviço de 

telefonia estão quitadas, através da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento 

de faturas em razão da utilização dos serviços de telefonia é incompatível 

com a fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro 

justamente para não pagar. Legítima, assim, a atuação da requerida de 

inscrever o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Por outro 

lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a 

requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações 

de rigor a improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido 

à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se 

utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele 

que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, 

alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, 

utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela 

reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre 

o valor da causa. Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício 

regular de direito ao incluir o nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 207,88 (duzentos e sete reais e oitenta 

centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros de mora desde 

o inadimplemento. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por NAYARA CRISTI BUCK 

DE ASSIS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o 

processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de NAYARA CRISTI 

BUCK DE ASSIS, e condeno a reclamante ao pagamento de R$ 207,88 

(duzentos e sete reais e oitenta centavos), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos contados do 

vencimento da dívida. Além disso, condeno a autora ainda ao pagamento 

de multa de 2% a título de litigância de má-fé, bem como honorários 

advocatícios de 10%, sobre o valor atualizado da causa, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). A isenção de custas e de honorários advocatícios nesta fase 

processual, não isenta a parte condenada nestes autos por litigância de 

má-fé. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Cáceres - MT, 06 de fevereiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Cáceres - MT, 06 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004170-36.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUDIMILA PEREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos 

relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos que 

instruem o pedido inicial são suficientes para que a parte requerida 

apresente defesa, tanto que apresentou contestação de mérito a respeito 

dos fatos demonstrando resistência ao pedido da reclamante. Quanto ao 

mérito, em que pese os argumentos na petição inicial trazidos pela parte 

autora, sua pretensão não merece acolhimento. Com efeito, embora a 

relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo 

Código de Defesa do Consumido, não significa decisão automática e 

favorável a parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo 

quando há documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 70,42 (cem reais e 

quarenta e dois centavos), sob o argumento de que não contratou os 

serviços da requerida, defendendo, assim, a irregularidade do 

apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 
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documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados na linha telefônica (65) 99601-6458. 

Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica que o 

reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a autora 

encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das contas de 

telefonia, afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do 

serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a 

requerida atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. 

Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira 

substancial e por longo período de tempo, sem qualquer interferência 

externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia móvel foram 

quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se 

que nem se cogita a existência de fraude, pois o histórico de serviços 

demonstra que a utilização da linha telefônica por longo período 

disponibilizados na respectiva linha telefônica, o que afasta a hipótese de 

fraude. Importa destacar ainda que o nome da autora permaneceu no rol 

de inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. Somente há 

pouco tempo já na iminência de propor a ação a autora procurou tentar 

resolver a situação com a requerida. Legítima, assim, a atuação da 

reclamada inscrever as dívidas aludidas nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes 

de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal 

responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era sua. Por 

arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de impugnação à 

contestação a autora se ateve a fatos genéricos e não contestou os 

histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo o reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, 

há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não 

se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas 

de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja 

do cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir da aceitação. Além disso, o 

histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se 

trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço 

utilizado. Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do 

serviço de rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 100,63 (cem 

reais e sessenta e três centavos), sobre o qual incide correção monetária 

e juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

LUDIMILA PEREIRA DE JESUS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o 

que faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de LUDIMILA PEREIRA DE JESUS, e condeno a reclamante ao 

pagamento do débito R$ 100,63 (cem reais e sessenta e três centavos), 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento 

da dívida. Além disso nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, condeno a reclamante ao pagamento de multa (diante do 

dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% e de 

honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da 

multa por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 14 

de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004142-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004142-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CLAUDIA VIEIRA DO 

CARMO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Indefiro a realização 

de perícia grafotécnica requerida pela parte autora, tendo em vista que 

trata-se de manobra para se esquivar de possível acolhimento do pedido 

contraposto da requerida. Além disso, faz-se necessário ponderar que 

além do contrato, há nos autos históricos de faturas dos serviços 

prestados pela operadora de telefonia, bem como pagamentos pela 

utilização desses serviços. Portanto, não se vislumbra a necessidade de 

submeter este caso a realização de perícia e, portanto, declaro a 

competência deste Juízo para a análise e o julgamento do caso. No mérito, 

em que pese os argumentos da parte autora, sua pretensão não merece 

acolhimento. Isso porque embora a reclamante alegue desconhecer a 

origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no cadastro de 

devedores, a requerida comprovou nos autos que o apontamento é 

oriundo de serviço de telefonia móvel contratado pela reclamante, que 

deixou de realizar os pagamentos nos termos das cláusulas do contrato 

havido entre as partes. A contratação do serviço deu-se mediante a 

presença do contratante e apresentação de documentos pessoais. Há de 

se ponderar que não há nos autos qualquer informação ou prova de que a 

reclamante tenha extraviado seus documentos pessoais, ou mesmo se 

eles foram objeto de roubo ou furto a fim de justificar eventual fraude na 

contratação do serviço. Pelo contrário, tudo indica que efetivamente 

ocorreu a contratação do serviço pela reclamante. As provas constantes 

dos autos revelam de maneira contundente a contratação dos serviços de 

telefonia móvel, assim como demonstram que a autora ficou inadimplente 

com as obrigações assumidas, gerando o apontamento do seu nome no 

cadastro de devedores. Há, também, por outro lado, informação nos autos 

de pagamentos de faturas dos serviços, prática incompatível com a 

fraude. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica, que 

a reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou ainda que a 

autora está inadimplente com o pagamento de faturas do serviço de 

telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia estão quitadas, 

através de exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se que nem se 

cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da 

utilização dos serviços de telefonia é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. E, 

portanto, havendo histórico de pagamento de faturas geradas em razão 

da utilização dos serviços contratados, afasta por completo a hipótese de 

fraude, justamente porque o estelionatário contrata já com a intenção de 
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não pagar o serviço que foi utilizado. Legítima, portanto, a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência do débito objeto da lide. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações de rigor a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

445,18 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), sobre 

o qual incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por ANA CLÁUDIA VIEIRA DO CARMO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de ANA CLÁUDIA VIEIRA DO 

CARMO, e condeno o reclamante ao pagamento de R$ 445,18 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% 

a.m., contados do vencimento do débito; bem como a multa de 2% a título 

de litigância de má-fé, e de honorários advocatícios de 10%, este sobre o 

valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. 

I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas nesta 

fase processual, não isenta a parte autora quanto ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé e de honorários fixados nesta sentença. Nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Cáceres - MT, 14 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004326-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANE APARECIDA SOARES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004326-24.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LEYDIANE APARECIDA 

SOARES FREITAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas. Não se vislumbra a ocorrência de prescrição à pretensão 

formulada pela reclamante, tendo em vista que, em não havendo prova em 

sentido contrário, a autora tomou conhecimento a respeito da negativação 

do seu nome no cadastro de devedores no dia 08.07.2019. De outro lado, 

a inscrição do nome da reclamante no rol de inadimplentes ocorreu no dia 

14.05.2015. A propositura da ação ocorreu no dia 22.07.2019. Com efeito, 

o prazo a ser considerado é aquele previsto no artigo 206, § 3º, do Código 

Civil, ou seja, de três, porém, a partir do conhecimento da parte autora em 

relação a efetiva inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, fato que 

não se verifica na espécie. Além disso, os documentos trazidos aos autos 

pela parte autora são hábeis ao entendimento do caso e análise do litígio, 

tendo, inclusive, possibilitado a parte requerida manifestação e 

entendimento dos pedidos, tanto que lhes possibilitou a apresentação de 

defesa de mérito a respeito dos fatos, demonstrando, todavia, resistência 

à pretensão da reclamante. No mérito, em que pese os argumentos da 

parte autora, sua pretensão não merece acolhimento. Isso porque embora 

o reclamante alegue desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição 

do seu nome no cadastro de devedores, a requerida comprovou nos 

autos que o apontamento é oriundo de serviço de telefonia móvel 

contratado pela reclamante, que deixou de realizar os pagamentos nos 

termos das cláusulas do contrato havido entre as partes. A contratação 

do serviço deu-se mediante a presença da contratante e apresentação de 

documentos pessoais, já que apôs sua assinatura no contrato de 

prestação de serviços de telefonia móvel cuja cópia foi anexada aos 

autos. Há de se ponderar que não há nos autos qualquer informação ou 

prova de que a reclamante tenha extraviado seus documentos pessoais, 

ou mesmo se eles foram objeto de roubo ou furto a fim de justificar 

eventual fraude na contratação do serviço. Pelo contrário, tudo indica que 

efetivamente ocorreu a contratação do serviço pelo reclamante. As 

provas constantes dos autos revelam de maneira contundente a 

contratação dos serviços de telefonia móvel, assim como revelam que a 

autora ficou inadimplente com as obrigações assumidas, gerando o 

apontamento do seu nome no cadastro de devedores. Há, também, por 

outro lado, informação nos autos de pagamentos de faturas dos serviços, 

prática incompatível com a fraude. Portanto, além de demonstrar a 

existência de relação jurídica, que a reclamante dizia não reconhecer, a 

requerida demonstrou ainda que a autora está inadimplente com o 

pagamento de faturas do serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte 

autora demonstrar a evidenciação de que as faturas pela utilização do 

serviço de telefonia estão quitadas, através de exibição de recibos 

circunstanciados. Ressalte-se que nem se cogita a existência de fraude, 

pois o pagamento de faturas em razão da utilização dos serviços de 

telefonia é incompatível com a fraude, já que o estelionatário contrata em 

nome de terceiro justamente para não pagar. E, portanto, havendo 

histórico de pagamento de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços contratados, afasta por completo a hipótese de fraude, 

justamente porque o estelionatário contrata já com a intenção de não 

pagar o serviço que foi utilizado. Legítima, portanto, a inscrição do nome 

da parte autora no cadastro de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência do débito objeto da lide. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações de rigor a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

572,74 (quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), 

sobre o qual incide correção monetária e juros de mora desde o 

inadimplemento. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 
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pedido formulado na reclamação cível proposta por LEYDIANE 

APARECIDA SOARES FREITAS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., 

e julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de 

LEYDIANE APARECIDA SOARES FREITAS, e condeno o reclamante ao 

pagamento de R$ 572,74 (quinhentos e setenta e dois reais e setenta e 

quatro centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento do 

débito; bem como a multa de 2% a título de litigância de má-fé, além de 

honorários advocatícios de 10%, estes fixados sobre o valor atualizado 

da causa, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual, 

não isenta a parte autora quanto ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé e de honorários fixados nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 14 

de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004141-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DOS PASSOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004141-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: TELMA DOS PASSOS 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos que 

instruem o pedido inicial são suficientes para que a parte requerida 

apresente defesa, tanto que apresentou contestação de mérito a respeito 

dos fatos demonstrando resistência ao pedido da reclamante. Quanto ao 

mérito, em que pese os argumentos na petição inicial trazidos pela parte 

autora, sua pretensão não merece acolhimento. Com efeito, embora a 

relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo 

Código de Defesa do Consumido, não significa decisão automática e 

favorável a parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo 

quando há documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 256,63 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), sob o argumento de 

que não contratou os serviços da requerida, defendendo, assim, a 

irregularidade do apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, 

defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos 

autos documentos que comprovam a contratação e a utilização dos 

serviços de telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de 

utilização dos serviços disponibilizados/liberados na linha telefônica (65) 

99606-1025. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica 

que a reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a 

autora encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das contas 

de telefonia, afastando a hipótese de fraude. Há de se ponderar, ainda, a 

existência de pagamentos das faturas de cobranças dos serviços de 

telefonia pela autora, fato que não se pode ignorar. O histórico da 

utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, 

tendo a requerida atuado no exercício regular de direito legalmente 

reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de 

maneira substancial e por longo período de tempo, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se que nem se cogita a existência de fraude, pois o histórico de 

serviços demonstra que a utilização da linha telefônica por longo período 

disponibilizados na respectiva linha telefônica, o que afasta a hipótese de 

fraude. Importa destacar ainda que o nome da autora permaneceu no rol 

de inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. Somente há 

pouco tempo já na iminência de propor a ação a autora procurou tentar 

resolver a situação com a requerida. Legítima, assim, a atuação da 

reclamada inscrever as dívidas aludidas nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes 

de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal 

responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era sua. Por 

arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de impugnação à 

contestação a autora se ateve a fatos genéricos e não contestou os 

histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo o reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, 

há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não 

se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas 

de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja 

do cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir da aceitação. Além disso, o 

histórico de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se 

trata de simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço 

utilizado. Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do 

serviço de rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez 

que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 260,63 

(duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), sobre o 

qual incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. 

Por arremate, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por TELMA DOS PASSOS ARAÚJO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de 

TELMA DOS PASSOS ARAÚJO, e condeno a reclamante ao pagamento do 

débito R$ 260,63 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três 

centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não isenta a parte 

autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada nos autos. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Cáceres - MT, 14 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 
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projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004169-51.2019.8.11.0006
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GERSON DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004169-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GERSON DIAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória, sobretudo pela ausência de 

necessidade de oitiva das partes em audiência. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse de agir, pois o esgotamento da via administrativa, 

em regra, não é requisito para a propositura de ação perante o Poder 

Judiciário. Além disso, a parte requerida apresentou contestação de mérito 

acerca dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando, de outro lado, 

resistência ao pedido da parte autora. Da mesma forma, não merece 

acolhimento a preliminar de incompetência deste Juízo, tendo em vista que 

a parte autora assinou declaração de endereço e juntou aos autos, 

devendo, portanto, ser aceita como verdadeira, já que o requerido não 

trouxe elementos a fim de contrapor a alegação da parte reclamante. No 

caso em apreço, o banco requerido menciona, em sua peça de defesa, ter 

o autor celebrado contrato junto à instituição bancária e que o valor 

cobrado – objeto da lide - se refere a cobrança de cheque especial e juros 

sobre o saldo devedor debitado na conta do reclamante. Assim, o autor 

tornou-se inadimplente, o que embasaria a cobrança. Entretanto, em que 

pese os argumentos juntados em sede defesa, inclusive demonstrando a 

existência de relação jurídica entre autor a o requerido, a parre reclamada 

não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança. Isso porque 

não há nos autos contrato de abertura de conta com a assinatura do 

reclamante, bem como não houve comprovação de eventual depósito na 

conta do autor de empréstimo pessoal que justificasse a cobrança, 

embora a requerida alegue tratar-se de cheque especial. As telas 

sistêmicas nada provam a contratação, pois neste caso deveria ser 

comprovada mediante contrato de abertura de conta e de crédito com as 

respectivas assinaturas do contratante, o que não se verifica na espécie. 

Pelo contrário, limitou-se a requerida em juntar aos autos imagens 

referentes a consultas bancárias, em telas sistêmicas de computador, 

apontando os valores devidos, os quais não guardam relação com o valor 

inscrito no cadastro de devedores. Sendo assim, a jurisprudência é firme 

no sentido de, ante a ausência de prova da contratação válida, o pedido 

de declaração de inexigibilidade de débito deve ser acolhido e a parte 

requerida deve indenizar a parte autora pelos danos morais causados. E 

no caso sub judice não pode ser diferente, jpa que não se poderia exigir 

da parte autora a prova de fato negativo, ou seja, a não contratação do 

serviço. Aliás, nem prova de que a conta foi utilizada o requerido não 

trouxe aos autos. Dessa forma, a instituição bancária não pode ser 

premiada por sua desídia, devendo assumir o risco pelo empreendimento, 

pois não há como atribuir ao autor o ônus de comprovar que não 

contratou. Os documentos juntados com a defesa, por si só, não são 

aptos a afastar a responsabilidade da requerida em indenizar. Ante a 

comprovação da existência e validade do contrato de abertura de conta 

ou empréstimo pessoal, devidamente assinado pelo autor, que poderia 

facilmente ser feita pela requerida, comprovando a formalização/abertura 

da conta, bem como demonstrando a movimentação bancária pelo autor e 

a disponibilização do numerário em favor do correntista, impõe-se a 

inexigibilidade do débito decorrente da relação jurídica que não se provou 

existir. Outrossim, a culpa da parte requerida nem mesmo seria necessária 

para determinar a sua responsabilidade pelo dano causado à parte autora. 

Não importa o fato de ter agido de boa-fé, o desenvolvimento da sua 

atividade criou o risco de prejudicar terceiro. Com efeito, assume a 

empresa requerida os riscos advindos dessa atividade ao incluir o nome 

de pessoas em órgãos de proteção ao crédito amparado em documentos 

insuficientes para a pretensão, inclusive o risco de o serviço ser acionado 

por terceiro de má-fé, que usa o nome e dados pessoais de outrem. 

Assim, admitida a responsabilidade objetiva da requerida, resta 

configurada a necessidade de reparação pelos danos morais causados, 

haja vista que a parte autora teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se aplicam ao caso, assim, as excludentes do 

art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 188, I, do 

Código Civil. Ainda que a cobrança indevida seja decorrente de fraude ou 

erro imputado a terceiro, a culpa da requerida resultou da falta de cuidado 

ao assumir a responsabilidade de cobrança do suposto crédito de 

terceiro, de modo que a anotação feita no nome da parte autora se deu em 

atitude abusiva e não em exercício regular de direito. Ante o exposto, 

inexigível o débito ora discutido, bem como indevida a inscrição do nome 

do autor junto ao órgão de proteção ao crédito, por ser inexigível a dívida 

objeto da lide. No tocante aos danos morais arguidos, a cobrança 

indevida, bem como os transtornos psicológicos gerados em razão da 

negativação de seu nome justificam os danos morais reclamados. No 

entanto, o valor pretendido na inicial, se mostra excessivo em face das 

circunstâncias apontadas e da orientação da jurisprudência. Assim, 

entendo razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando, de outro lado, que a fixação em 

montante inferior ao pretendido pela parte, não implica sucumbência 

recíproca (Súmula 326 do STJ). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

GERSON DIAS DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 1.239,48 (mil, 

duzentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), 

consubstanciado no contrato 548797011000049, devendo o requerido 

promover a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes 

referente a dívida objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da intimação desta sentença, sob pena de multa diária que desde logo fixo 

em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais); e (ii) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, na forma do art. 405 do C/C. 

Consequentemente, resolvo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Cáceres - MT, 14 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 14 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003919-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEUZENIR BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Primeiramente, há de 

ser ressaltado, que no caso em análise, não se aplica o julgamento dos 

Recursos Especiais 1.525.134 e 1.525.174, vez que o pedido da parte 

autora se refere a danos morais em razão da falha na prestação do 

serviço e restituição de quantia cobrada pelo cancelamento do contrato 

havido entre as parte, por culpa exclusiva da requerida. Portanto, 

verifica-se que houve serviço contratado pela autora, mas sustenta a 

reclamante falha na prestação do serviço. Assim sendo, passo ao 

julgamento do mérito da causa. A reclamante alegou ser cliente da 

requerida há vários anos, tendo instalada na sua residência a linha 

telefônica (65) 3691-2175, desde o 15.12.2015, na cidade de Várzea 

Grande/MT. Porém, solicitou a requerida alteração do serviço para outra 

cidade, mas lhe foi informada que não havia porta disponível para a 

instalação e continuidade do serviço contratado. Assim, a autora teve de 

fazer o cancelamento do serviço, bem como teve de pagar a quantia de 

R$ 429,57 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), 

após a espera de um ano e três meses para a instalação do serviço no 

novo endereço. A requerida, por sua vez, defendeu que a prestação do 

serviço foi regular e que o cancelamento ocorreu por inadimplência da 

consumidora. A reclamante deixou de manifestar a respeito da alegação 

de inadimplência e, portanto, não comprovou a alegada falha na prestação 

do serviço. Isso porque, embora a relação havida entre as partes seja 

regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da 

prova não é automática e, portanto, é dever da parte que alega os fatos 

comprovar suas alegações trazendo aos autos prova do que se alega. 

Além disso, deve ser levado em consideração a aplicação dinâmica do 

ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, não 

tendo a reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia. A autora 

não juntou aos autos prova de quitação dos serviços de telefonia. As 

faturas de serviços anexadas ao pedido inicial, por si só, não comprovam 

a quitação do serviço, já que a requerida alegou que o cancelamento 

ocorreu em razão da inadimplência da reclamante. Logo, impõe-se a 

improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

CLEUZENIR BATISTA DOS SANTOS, em desfavor de OI S/A., o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Cáceres - MT, 17 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 17 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002143-80.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ERMENEGILDO PERIS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento 

antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, incidindo, dessa forma, os efeitos da revelia na 

dicção do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Ressalte-se que embora a Lei n. 

9.099/95 determina que a citação e intimação seja pessoal, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao endereço da parte 

e recebida por pessoa devidamente identificada é válida para os todos os 

efeitos. Nesse sentido também é a orientação do Enunciado n. 5 do 

FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte 

é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. 

No caso dos autos, o Aviso de Recebimento foi recebido e identificado 

pelo seu recebedor (Id. 21961564). Em relação ao prazo entre a citação e 

a data de realização de audiência de conciliação, deve ser aplicada a 

regra de 5 (cinco) dias, regulado no Código de Processo Civil. Aliás, a 

jurisprudência vem orientando nesse mesmo sentido, confira: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CITAÇÃO REALIZADA APENAS 

COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA . DECRETADA A 

REVELIA . PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 218, INCISO III, 

CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a primeira 

requerida contra a sentença que decretou a revelia das rés, 

condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano 

moral, e determinou a exclusão do nome da parte autora do rol de 

inadimplentes, em razão da negativa indevida pelas rés. 2. A recorrente 

arguiu preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta que não foi 

respeitado o prazo mínimo entre o ato de citação e a data da audiência de 

conciliação, que, no caso, ocorreu apenas com 48 horas de antecedência, 

inviabilizando a defesa da ré. Argumenta que diante da omissão da Lei 

9.099/95 em estabelecer o prazo mínimo para tanto, deve ser aplicado de 

forma subsidiária o prazo de 20 dias previsto no art. 334 do CPC. Requer a 

declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, por 

entender afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

devido processo legal. 3. Preliminar de cerceamento de defesa. Merece 

atenção o apelo da recorrente, pois o art. 218, § 3º do Código de 

Processo Civil estabelece que ?Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte?. 4. Dessa forma, diante da omissão da Lei 

9.099/95, que rege o rito processual dos Juizados Especiais , quanto ao 

prazo mínimo entre o ato de citação e a realização de audiência de 

conciliação, deverá ser observado o prazo de 5 dias, sob pena de ser 

declarada a nulidade de citação. Para tanto cito precedente: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRELIMINAR NULIDADE DA REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS 

FIXADOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART. 182. NA AUSÊNCIA 

DE PRAZO FIXADO POR LEI, TEM-SE O PRAZO COMUM DE CINCO DIAS. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA. PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE EM RAZÃO DE PRÉVIA TRANSAÇÃO OCORRIDA ENTRE AS 

PARTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO E TRANSAÇÃO 

PARA FINS DE MODULAÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. 

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PREVISTA NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL 

EM CONSONÂNCIA COM ART. 53 C/C ART. 6 INCISO V DO CDC. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Sobre o prazo para 

apresentação de defesa cito precedente da 2ª Turma Recursal:" 

PROCESSUAL CIVIL - OCORRÊNCIA OU NÃO DA REVELIA. - 

CERCEAMENTO DE DEFESA. - ACOLHIMENTO PRELIMINAR.PRELIMINAR: O 

prazo mínimo entre a data da efetiva citação e a realização da audiência 

de conciliação é de cinco dias pela aplicação analógica do art. 185 do 

CPC, verbis: "Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 

5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte." 

O comparecimento em audiência é ato processual a cargo da parte, que 

deverá assumir o ônus se não praticá-lo no tempo de 5 dias. O prazo será 

de 10 dias do art. 277 do CPC somente será aplicável na hipótese de 

audiência una de conciliação e instrução, nos termos do art. 27 da Lei n. 

9099/95.Ao contrário do disposto no art. 278 do CPC, não há previsão 

legal para apresentação de contestação na conciliação realizada nos 

Juizados, por isso não há justificativa para o prazo de 10 dias. No caso 

concreto, não foi observado prazo mínimo de cinco dias do que resulta em 

cerceamento de defesa, eis que não houve possibilidade em nenhuma 

outra fase do processo de apresentação da defesa de mérito. Precedente 

2008.09.1.003055-7 - JUIZ SILVA LEMOS. Sentença cassada. Recurso 

conhecido e provido. (Acórdão n.535371, 20100112293623ACJ, Relator: 

JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 
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Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/08/2011, Publicado no DJE: 

25/11/2011. Pág.: 243)2. (...).4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Honorários pelo recorrente vencido, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. 

20120111254210ACJ - (0125421-11.2012.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) 

Acórdão, 669630 Julgado em 09/04/2013 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal .Publicado no DJE : 18/04/2013 . Pág.: 277. 5. 

Salienta-se que se ausente o réu na audiência de conciliação, não terá 

mais oportunidade de contestar, sendo-lhe enfim decretada a revelia, 

consoante preceitua o art.20 da Lei 9.099/95. Preliminar acolhida. 6. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 

acolhida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao Juízo de 

Origem para que se designe nova audiência de conciliação, 

observando-se o prazo mínimo de 5 dias entre os atos processuais. 

Custas recolhidas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante 

ausência de recorrente vencido (art 55 da Lei 9.099/95). (TJDF, Classe 

CNJ 0726801-28.2019.8.07.0016, Relator: Almir Andrade de Freitas, 

Segunda Turma Recursal, Dj. 13/11/2019, DJE 29/11/2019). Sem destaque 

no original. Portanto, é o caso de ser aplicada a revelia ao caso em 

análise, assim como os seus efeitos materiais. O autor alegou 

desconhecer a origem dos descontos de R$ 782,93 (setecentos e oitenta 

e dois reais e noventa e três centavos) de sua conta bancária, referente a 

suposto cartão de crédito que alega desconhecer, pois não contratou 

nenhum serviço do requerido a fim de autorizá-lo aos descontos 

realizados. Com efeito, nem sempre a revelia é segurança de que o 

julgamento será favorável à parte. E neste particular, embora a parte 

requerida tenha sido revel, os documentos trazidos aos autos devem ser 

considerados para análise do mérito, justamente para não causar injustiça 

e beneficiar uma parte quando os fatos são totalmente inverídicos. Além 

disso, tramitam no Poder Judiciário de Mato Grosso inúmeras ações 

correlatas, e sempre a parte autora alega desconhecer a origem dos 

descontos, quando na verdade é conhecedora de todos os fatos, e ainda, 

efetiva o saque da quantia depositada em sua conta bancária para depois 

alegar desconhecimento dos descontos. No caso, os fatos narrados pela 

parte autora não se revestem de verossimilhança. Isso porque de acordo 

com o documento aportado ao evento 20866902, houve depósito da 

quantia de R$ 14.934,00 (quatorze mil, novecentos e trinta e quatro reais) 

na conta bancária da parte autora, demonstrando, portanto, a efetiva 

contratação do serviço que o autor alegou desconhecer. Além disso, 

houve outro saque pelo autor da quantia de R$ 4.345,00 (quatro mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais), pagos pelo requerido a título de 

empréstimo pessoal, conforme documento anexado ao evento 20866897. 

Além disso, o extrato da fatura do cartão traz a descrição dos serviços 

contratados pelo autor, razão pela qual reconheço a legitimidade dos 

descontos realizados na conta bancária do reclamante pelo requerido. 

Logo, impõe-se a improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por ERMEGILDO PERES DA SILVA, em desfavor de BANCO BMG 

S/A., o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para 

posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). 

Publicação no PJE. Cáceres - MT, 17 de fevereiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Cáceres - MT, 17 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005266-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005266-86.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que contratou empréstimos consignados, porém não contratou cartão 

de crédito consignado, sustentando que vem sofrendo descontos em sua 

folha salarial, devido a um débito que não reconhece. A parte Reclamante 

deseja a declaração de nulidade de cláusula de adesão à cartão de 

crédito e indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de 

que realizou contrato de empréstimo com a parte Ré, cujo pagamento se 

daria mediante consignação em sua folha salarial. No entanto, 

posteriormente, a parte Autora fora surpreendida com o desconto mensal 

de Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável. A parte 

Autora afirma categoricamente que somente contratou o empréstimo 

consignado e não o cartão de crédito com RMC. A parte Reclamada alega 

em sua defesa que a parte Autora contratou o serviço de cartão de 

crédito e que o contrato é válido, sendo lícito também os descontos na 

folha de pagamento. O requerido por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, já 

que a autora contratou o cartão de crédito contratado para realizar 

saques, onde o cliente solicita, e o valor é transferido para sua conta 

dentro do limite de crédito contratado em seu cartão, como pode ser visto 

através dos comprovantes de TED, sendo que a fatura não foi paga por 

completo, somente havendo descontos mínimos, mantendo a 

inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com a 

contestação, o requerido trouxe aos autos termo de adesão ao cartão de 

crédito consignado, devidamente assinado pelo requerente, bem como 

documentos pessoais apresentados por este no momento da contratação, 

comprovantes de TED e ainda faturas de utilização dos serviços, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justifica os 

descontos realizados. Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

firma aposta nos documentos apresentados guardam grafia semelhante 

com aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreram descontos indevidos. 

Estando em aberto os valores, e estando os descontos sendo realizados 

no percentual permitido, as cobranças e descontos realizados 

configuram-se exercício regular de direito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com isso, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC; Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JESUS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))
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SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO CARNEIRO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003934-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAN JESUS DE FREITAS 

REQUERIDO: LUIZ PAULO CARNEIRO CAMPOS Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta 

julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 

do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, bem como deixou de apresentar 

contestação, incidindo, dessa forma, os efeitos da revelia na dicção do 

artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento por parte 

do réu quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). Ressalte-se que 

embora a Lei n. 9.099/95 determina que a citação e intimação seja pessoal, 

o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao 

endereço da parte e recebida por pessoa devidamente identificada é 

válida para os todos os efeitos. Nesse sentido também é a orientação do 

Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor”. No caso dos autos, o Aviso de Recebimento foi 

recebido requerido (Id. 2524418). Desse modo, tendo em vista que a parte 

reclamada devidamente citada não compareceu à sessão de conciliação, 

decreto-lhe a revelia (art. 20 da Lei 9.099/95 c/c art. 344 do CPC). 

Entretanto, considerando a aceitação tácita da parte requerida com o 

pedido do autor, de rigor o reconhecimento do dano material 

experimentado pelo reclamante, no qual deverá ser ressarcido na forma 

pleiteada. Quanto aos danos morais, verifica-se que a existência da 

quebra da expectativa e da confiança depositada pelo autor em ter sua 

situação resolvida, ou, pelo menos, que os danos fossem reduzidos, o 

que não ocorreu. O princípio da confiança impõe que uma vez finalizado o 

contrato o mesmo deve surtir efeitos e ser executado pelas partes 

respeitando o equilíbrio dos direitos e deveres, concretizando assim a 

justiça contratual. Ora, se o serviço de advocacia foi contratado, no 

sentido de defender os interesses do reclamante na demanda judicial e, 

não tendo sido prestado na forma esperada ou na forma contratado, 

houve quebra na expectativa de direito e no princípio da confiança 

depositada no profissional contratado. Ainda que a atividade do advogado 

não seja de resultado, o profissional tinha por dever e obrigação, e que o 

exercício fosse desempenhado da melhor forma sempre nos interesses 

de seu cliente. Com efeito, não se vislumbra a aplicação na espécie 

acerca da teoria da perda de uma chance. Isso porque trata-se de teoria 

em que a chance deve ser certa e real, e não se restringe a supostos 

resultados favoráveis ao autor da demanda. Ademais, conforme se extrai 

do Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal, a responsabilidade civil pela perda de uma chance pode 

fundamentar-se em danos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Confira o teor 

do enunciado doutrinário: “A responsabilidade civil pela perda de chance 

não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as 

circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar 

também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e 

real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.” Quanto a chance de 

o autor ter logrado êxito no processo judicial que culminou no 

reconhecimento de sua culpa, assim como não o impediu de ser 

exonerado do seu trabalho. Havia outros profissionais no mercado, talvez 

mais capacitados para o trabalho de defender os interesses do autor 

naquele processo, mas o reclamante escolheu os serviços advocatícios 

do requerido. Portanto, o autor faz jus ao ressarcimento pelo serviço que 

não lhe prestado na forma contratada, não se cogitando de abalo moral. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por WILLIAN DE JESUS 

DE FREITAS em desfavor de LUIZ PAULO CARNEIRO CAMPOS, e condeno 

o requerido ao pagamento de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a título 

dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a contar 

do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Cáceres – MT, 21 de 

fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 21 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUIRCE CATARINA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002171-48.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. Sustenta a parte requerente que seu nome está inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece. Nota-se que 

a reclamada, apesar de ter sido citada, não compareceu à sessão de 

conciliação e deixou de apresentar contestação, tornando-se revel. 

Assim, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência 

da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. Destarte, a reclamada não apresentou 

qualquer elemento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Não há nos autos nenhum documento assinado pelo reclamante, a 

fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Em análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil, que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341, do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

assim sendo, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante no que pertine ao débito reclamado, mister se faz o 

acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão contida na 
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inicial é medida que se impõe. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexistente o 

débito objeto da negativação em questão; 2) condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 23 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005206-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005206-16.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que somente as faturas não são suficientes para comprovar a 

contratação, já que podem ser fruto de utilização por fraudadores. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Existe outra negativação em nome do reclamante, 

contudo a mesma também esta sendo discutida em ação judicial, não 

cabendo a aplicação da súmula 385 do STJ. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN AUGUSTO LIMA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005465-11.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 
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sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que somente o documento não assinado e o extrato de conta, não são 

capazes de comprovar a contratação, já que podem ser fruto de fraude. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já 

que a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Contudo, pelo que evidenciam os documentos 

trazidos aos autos, especificamente o extrato das negativações juntado 

com a inicial, se vê que a parte reclamante conta com outras restrições 

comerciais, inclusive anteriores a negativação objeto da ação. Resta 

comprovado que as outras restrições não foram discutidas em juízo sendo 

considerada legítimas, concluindo-se que a restrição comercial imposta 

pela reclamada não trouxe nenhum prejuízo ao reclamante. Dessa forma, 

no que concerne aos danos morais, em análise à declaração juntada nos 

autos, verifica-se que a parte autora possui OUTRAS RESTRIÇÕES, 

devendo ser aplicada a súmula 385 do STJ: SÚMULA 385/STJ Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Não pode se dizer moralmente 

atingido aquele que possui outra restrição, como os noticiados no extrato 

do SPC. Não é possível reconhecer que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de fevereiro de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005651-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RIBEIRO BELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005651-34.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PSICOLÓGICOS 

COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ELIAS RIBEIRO BELA em desfavor 

do BANCO BMG S.A, alegando que diariamente o autor e sua esposa 

recebem dezenas de ligações e SMS do Requerido ofertando serviço. Que 

já realizaram o bloqueio de vários números e solicitaram a exclusão de seu 

número de telefone do cadastro do Requerido, contudo, sem êxito: o 

demandado sempre realiza ligações de novos números. Deferido o pedido 

de tutela antecipada determinando ao Requerido que se abstenha de 

realizar ligações ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos Reais). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. O 

Requerido argumenta pela inexistência de danos a serem reparados; aduz 

que o autor possui relação jurídica com o banco e informa o bloqueio dos 

números de telefone objeto da demanda. Ab initio que o caso em análise 

não se trata de eventuais ligações configuradas como mero 

aborrecimento; mas sim de ligações excessivas, conforme comprovado 

pelo autor, que chegam a ultrapassar dezenas de ligações diariamente. 

Saliento que o fato do autor anteriormente ter contratado com o Requerido 

não legitima a importunação realizada pelo Requerido. Ressalto que o 

Requerido não nega ter efetuado as ligações, inclusive demonstra o 

bloqueio do número do autor em seu sistema após o deferimento da 

liminar. O demandado excedeu-se em suas ofertas de produto, tanto que, 

segundo demonstra o consumidor chegou a telefonar mais de dez vezes 

num mesmo dia (15 ligações no dia 20.08.2019). Sem dúvida o número de 

ligações mostra-se excessivo, configurando situação que viola o sossego 

do autor, culminando no dever reparatório. Neste sentido é a 

jurisprudência: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação de 

indenização por danos morais. Cobranças insistentes pela empresa 

demandada, através de ligações e mensagens a respeito de linha 

empresarial que a autora não contratou. Sentença de procedência do 

pedido. Indenização fixada em R$2.000,00. Majoração do "quantum" 

condenatório. Não Cabimento. Valor fixado na sentença que, diante das 

circunstância do caso, atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 

1012690-32.2019.8.26.0114; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão 

Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020) Ação de 

obrigação de não fazer cumulada indenização por dano moral. Empresa de 

telefonia que realizava insistentes telefonemas com oferta de produtos ao 

consumidor. Celebração de acordo entre as partes perante o PROCON 

Municipal de Franca visando à abstenção de tal conduta por parte da 

requerida. Continuidade reiterada da conduta reclamada pelo consumidor, 

em desrespeito ao acordo firmado perante o órgão administrativo. 

Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Apelo que visa a 

condenação da requerida ao pagamento de compensação por dano moral. 
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Situação descrita que avilta contra a dignidade do autor e da Fundação 

PROCON/SP. Dano moral configurado. Montante de R$40.000,00. 

Majoração do valor da multa para R$500,00 por cada descumprimento. 

Determinação de remessa de cópia dos autos para Fundação PROCON/SP 

e ANATEL. Recurso provido, com determinação. (Apelação cível 

1020418-43.2017.8.26.0196. TJSP. Relator: Roberto Mac Cracken. Julgado 

em 27.03.2019). Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INSISTENTES, POR LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS, DEMONSTRADAS NOS AUTOS, AFETANDO A 

TRANQÜILIDADE E O SOSSEGO DA AUTORA. DANOS MORAIS 

RECONHECIDOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$ 2.500,00. 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DESACOLHIDA. VALOR INDENIZATÓRIO 

QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE, SENDO CONDIZENTE COM JULGADOS DESTE 

COLEGIADOS EM CASOS ASSEMELHADOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS. Recurso Cível Nº 71006551022, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em 22/02/2017). Dessa forma, é claro que a situação extrapolou o mero 

dissabor do cotidiano, pois abalou a personalidade da parte autora, pela 

frequencia excessiva de ligações e envio de mensagens, mesmo após o 

pedido de bloqueio do seu número no sistema do Requerido. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o autor fosse 

incomodado de forma execessiva. O autor não pode ser prejudicado pela 

má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar 

a liminar deferida para que o Requerido se abstenha de efetuar ligações 

com oferta de serviços e produtos aos números objeto da demanda; b) 

CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002943-11.2019.8.11.0006. INTERESSADO: DEIVID ALEXANDER DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

DEIVID ALEXANDER DE LIMA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Diz, em síntese, que não possui vínculo com a 

reclamada, mas descobriu que a reclamada realizou a alienação fiduciária 

de um veículo de sua propriedade que foi vendido para o terceiro José 

Luiz da Silva, e, ainda, o referido veículo, inclusive, foi apreendido em um 

processo de investigação por prática de tráfico de drogas pelo então 

comprador. Assim, não recebeu os valores pela venda do veículo, bem 

como foi vítima de fraude, quando o veículo que ainda encontra-se em seu 

nome foi alienado em favor da reclamada sem sua autorização. A parte 

reclamada contesta alegando que a fraude é de responsabilidade do 

terceiro José Luiz da Silva, trazendo aos autos cédula de crédito bancário 

assinada por ele. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos verifico 

verossimilhança nas alegações da parte autora que trouxe aos autos 

provas de que o veículo ainda encontra-se em seu nome do autor e que 

está alienado indevidamente à reclamada. Ainda, restou comprovada a 

responsabilidade da parte reclamada pela fraude, vez que trouxe aos 

autos cédulo de crédito bancário assinado pelo terceiro José Luiz da Silva 

e não comprovou ter pago à parte autora os valores referente à venda do 

veículo. Assim, as provas juntadas aos autos comprovam o dano moral 

sofrido pela parte autora, vez que as atitudes da parte reclamada 

ofenderam a honra e a dignidade da pessoa humana, ao que caberia à 

parte reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor produzindo provas para sua defesa. Sobre este tema, 

diga-se ainda, que a indenização deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexistência de débito e DETERMINAR baixa na ALIENAÇÃO/GRAVAME do 

veículo que se encontra em nome do autor; b) CONDENAR a reclamada ao 
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pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006416-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DE PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006416-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RONEY DE PAULA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por RONEY DE PAULA OLIVEIRA em face de BANCO 

BMG S/A. Diz, em síntese, que percebeu que estava sendo descontado 

em seu holerite no valor de R$ 73,73 (setenta e três reais e setenta e três 

centavos), chegando a ser descontado o valor de R$ 6.203,22 (seis mil 

duzentos e três reais e vinte e dois centavos), contudo, não contratou os 

serviços. A parte reclamada em contestação alega que a parte autora 

celebrou contrato de empréstimo consignado, bem como trouxe aos autos 

contrato devidamente assinado pela parte autora, cédula de crédito 

bancário e documentos apresentados no ato da contratação. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A parte reclamada suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, vez que o crédito teria sido cedido ao Banco Itau 

Consignados, contudo, deixo de acolher a preliminar arguida, pois, restou 

comprovado que os descontos em folha de pagamento pela parte autora 

tem sido realizado pelo reclamado. Pois bem. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a cobrança é indevida, negando qualquer dívida com a parte 

Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, 

em manifestação nos autos logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, 

trouxe aos autos contrato devidamente assinado pela parte autora e 

cédula de crédito bancário. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006214-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTANA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006214-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELIETE SANTANA DO COUTO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

ADRIANA PEREIRA DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, 

em síntese, que foi negativado indevidamente o valor de R$74,93(setenta 

e quatro reais, noventa e tres centavos), vez que desconhece o débito. A 

reclamada contesta alegando a parte autora habilitou a linha telefônica nº 

(65) 9930-0303, com a conta 2113348347, com CPF: 56834888187, 

habilitado em 13/09/2012 e cancelado em 05/11/2013, com plano VIVO 

CONTROLE, trazendo aos autos cópia do contrato devidamente assinado 

pela parte autora, cópia do documento pessoal apresentado na 

contratação e faturas. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL Deixo de 

acolher a preliminar de ausência de extrato oficial, vez que o extrato 

juntado aos autos é valido. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido, pois trouxe aos autos contrato assinado pela parte autora 

e faturas de utilização. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova 

do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Tendo a parte reclamada demonstrada a legitimidade do 

débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo 

qual entendo pela condenação desta ao pagamento do valor da 

negativação. Ademais, ficou devidamente comprovado que a parte autora 

alterou a verdade dos fatos, uma vez que negou veemente não conhecer 

a origem do débito, cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte 

Reclamante ao pagamento de R$74,93(setenta e quatro reais, noventa e 

tres centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC), a partir do vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 
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multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006466-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHERSIA KAROLINE MARTINS PICADA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006466-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: KHERSIA KAROLINE MARTINS PICADA DE LARA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios dqualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

em face de KERSIA KAROLINE MARTINS PICADA DE LARA em que alega 

que a reclamada adquiriu semi-jóidias por intermédio da nota fiscal DANFE 

de n° 000.000.839, série 001, FLS 1/3,2/3 E 3/3, parcelados em 03 (tres) 

boletos bancários com vencimentos 15/05; 15/6 e 15/07 de 2016, no valor 

de 1.062,85 (um mil e sessenta e dois reais e oitenta e cinco reais), 

totalizando o valor de R$ 5.413,84 (cinco mil quatrocentos e treze reais, 

oitenta e centavos). A reclamada mesmo citada não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. É o breve relato. 

A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Ainda, concluo que a parte reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, DECRETO a 

revelia e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada 

a pagar à parte autora as importâncias de R$ 5.413,84 (cinco mil 

quatrocentos e treze reais, oitenta e centavos), correção monetária pelo 

INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (vencimento 

das notas) e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DO ESPERITO SANTO SALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006291-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELA CRISTINA DO 

ESPERITO SANTO SALVO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de 

instrução e julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito proposta por DANIELA CRISTINA ESPIRITO SANTO SALVO em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A/MÓVEL. Diz, em síntese, que foi inscrita 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$262,96 

(duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), contrato de 

nº. 0310136702, com inclusão em 17/03/2019, contudo, não contratou o 

serviço. A parte reclamada contesta alegando que o débito é devido, bem 

como trouxe as autos telas sistêmicas e faturas. FALTA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado na exordial é válido. Pois bem. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$262,96 (duzentos e sessenta e dois reais e 
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noventa e seis centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007313-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007313-33.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE PORTELA SANTANA 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

JOSÉ PORTELA SANTANA JÚNIOR em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Diz, em síntese, que foi negativado indevidamente em 11/05/2017, no valor 

de R$ 273,23 (duzentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), 

CONTRATO: 0291670147, contudo, desconhece o débito. A reclamada 

contesta alegando a parte autora habilitou a linha telefônica nº (65) 

9641-5853, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e que restam 

débitos, trazendo aos autos cópia do contrato devidamente assinado pela 

parte autora, cópia do documento pessoal apresentado na contratação e 

faturas. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - EXTRATO Deixo de acolher 

a preliminar de ausência de extrato oficial, vez que o extrato juntado aos 

autos é valido. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência 

territorial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o 

inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 

parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo 282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Os elementos de 

prova apresentados pela parte reclamada demonstram que existe relação 

jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora e faturas de utilização. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a 

parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, ficou 

devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, 

uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, cabendo 

a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto 

para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento de R$ 273,23 

(duzentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), acrescido de 

juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento 

do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (cinco por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005573-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CARMELITA MACIEL DE 

CAMPOS ARRUDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS, MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, proposta por CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA em 

desfavor de BANCO BMG S.A, informando que contraiu junto ao banco 

Requerido um empréstimo consignado e mesmo após atingir o valor 

acordado do empréstimo o reclamado continua a efetuar descontos 

diretamente da folha de pagamento da Requerente. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 
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dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pedido de 

incompetência deste juízo por necesidade de perícia, haja vista, que as 

provas acostadas aos autos pelas partes, são suficientes para correta 

elucidação da presente demanda. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, cuja assinatura é idêntica à assinatura dos demais documentos 

juntados à inicial. Assim sendo, os argumentos trazidos pela autora em 

sede exordial, não se sustentam, haja vista, que a mesma teve total 

ciência dos termos do contrato emtabulado entre as partes, dos valores 

contratados, quantidade de parcelas a serem descontadas e também a 

margem de juros aplicadas ao referido contrato. Desta forma, não há 

qualquer vicitude no contrato em comento, passível de intervensão judicial, 

já que quando a parte autora buscou os serviços da hora reclamada, não 

houve objeções em receber e aceitar aquilo que lhe foi ofertado. Mas com 

o passar do tempo, demonstra sua irrisignação fundada em argumentos 

insólidos. Á presente demanda a meu ver, beira a litigância de má-fé 

processual, por parte da Requerente. Que outrora contratou determinado 

valor, sob a modalidade de descontos em folha e com o passar do tempo 

quer se desvincular de uma obrigação assumida por ela mesma. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

OLIVEIRA CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005110-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GRACIELA CONSTANTINO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE 

QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por GRACIELA 

CONSTANTINO em desfavor de BANCO BMG S.A, informando que 

contraiu junto ao banco Requerido um empréstimo consignado e mesmo 

após atingir o valor acordado do empréstimo o reclamado continua a 

efetuar descontos diretamente da folha de pagamento do Requerente. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, cuja assinatura é idêntica à assinatura dos demais documentos 

juntados à inicial, bem como, gravação de áudio, onde a própria 

Requerente confirma a contratação do empréstimo, confirma o dia de 

vencimento de fatura e solicita cartão do banco. Assim sendo, os 

argumentos trazidos pela autora em sede exordial, não se sustentam, haja 

vista, que a mesma teve total ciência dos termos do contrato emtabulado 

entre as partes, dos valores contratados, quantidade de parcelas a serem 

descontadas e também a margem de juros aplicadas ao referido contrato. 

Desta forma, não há qualquer vicitude no contrato em comento, passível 

de intervensão judicial, já que quando a parte autora buscou os serviços 

do hora reclamado, não houve objeções em receber e aceitar aquilo que 

lhe foi ofertado. Mas com o passar do tempo, demonstra sua irresignação 

fundada em argumentos insólidos. Á presente demanda a meu ver, beira a 

litigância de má-fé processual, por parte da Requerente. Que outrora 

contratou determinado valor, sob a modalidade de descontos em folha e 

com o passar do tempo, quer se desvincular de uma obrigação assumida 

por ele mesmo. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005398-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005398-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ATRASO DE VOO 

proposta por JULIETE SILVA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A, alegando que comprou passagem aérea da Requerida 

com voo programado para saída de São José do Rio Preto/SP, no dia 06 de 

abril de 2019 às 06h25m e previsão de chegada em Cuiabá/MT às 

07h55min. Narra a Requerente, que ao chegar no aeroporto embarcou 

normalmente na aeronave mas ao embarcarem na aeronave recebeu a 

noticia que estava com problemas técnicos e teria que aguardar outra 

aeronave chegar para seguir viagem até o destino final. O qual foi chegar 

na cidade de Cuiabá as 12:40 ou seja mais de 4 horas do horário 

programado. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminarmente, friso que Convenções e tratados internacionais não 

eximem da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIRO POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O Superior Tribunal de Justiça 

entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, 

j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 

ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro 

que teve sua bagagem extraviada por falha operacional de empresa 

aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que 

essa circunstância gera no espírito do passageiro, situação que 

certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' (Apelação 

Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. em 

21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson 

Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E 

EM DISSONÂNCIA COM O NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA 

CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , 

Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira 

Câmara de Direito Público Julgado) No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que 

o atraso do voo foi devido à problemas de força maior. Pugna pela 

improcedência da demanda. Ocorre que a referida alegação não exime a 

responsabilidade da companhia pelo evento danoso. Isso porque tal 

situação não configura força maior e, por tal razão, não pode ser 

repassado aos passageiros. Nesse contexto, evidente que houve falha na 

prestação do serviço e que a culpa não foi do consumidor, uma vez que 

teve o roteiro de viagem alterado unilateralmente. Em se tratando de 

responsabilidade objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa 

exclusiva da vítima, fato de terceiro, desconexo do serviço, caso fortuito 

ou força maior, hipóteses que não restaram caracterizadas, tendo em 

vista que questões estruturais no aeroporto, configura caso fortuito 

interno, inerente ao serviço prestado, que, como dito, não pode ser 

repassado aos consumidores. Consideradas tais circunstâncias, não há 

como ser afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na 

prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz 

crer a companhia aérea, não restou configurada qualquer excludente de 

sua responsabilidade no caso em comento. No que tange ao dano moral, 

diante da comprovação da falha da companhia aérea, resta caracterizado 

o dever de indenizar os transtornos daí advindos. O fato vivenciado pelo 

autor ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

aborrecimentos e preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada 

ao plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 13 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006074-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006074-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JONE DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JONE DA SILVA 

FERREIRA em desfavor de OMNI S\A CF, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 443,99 (quatrocentos e 

quarenta e três reais e noventa e nove centavos). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 163 de 477



o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006090-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRUNOZI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO OAB - MT26881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006090-45.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO BRUNOZI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN, NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL 

LTDA. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARCELO BRUNOZI DE OLIVERIA em desfavor de 

BANCO PAN - S/A e NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, alegando 

desconhecer as cobranças relativas a um cartão de crédito diferente do 

cadastrado em sua assinatura junto a Reclamada. Informa também que 

entrou em contato com a Central do Banco Pan, solicitando reembolso e o 

cancelamento das cobranças, mas que nada foi feito. Desta forma, pugna 

pela declaração de inexistência de débito, a suspensão das cobranças, 

restituição dos valores cobrados em dobro e o pagamento de indenização 

por danos morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido Banco Pan S/A., 

citado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia, nos termos 

do artigo 20 da Lei 9099/95. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela parte Reclamada, tendo em vista, que conforme as provas 

acostadas aos autos pela parte Requerente restou evidenciado que os 

descontos em seu cartão de crédito, tinha como beneficiário a parte 

Requerida, sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva 

processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia a Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. A Reclamada 

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, atribui o evento danoso 

experimentado pela parte Requerente ao Requerido Banco Pan, alegando 

assim, que não tem quaisquer responsabilidades sobre os descontos 

efetuados em seu favor. Quanto ao pedido de danos morais, a Requerida 

argumenta que inexistiram danos extrapatrimoniais a ser indenizados. No 

caso vertente, a falha na prestação do serviço pela Requerida é evidente, 

ante as provas produzidas pela autora de que requereu o cancelamento. 

Ademais, o reajuste no valor da parcela demasiadamente exorbitante 

configura conduta abusiva pela Requerida. Nesse passo, verifica-se que 

a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que mesmo após o 

cancelamento do serviço, por negligencia da Requerida, o consumidor 

continue a ser cobrado em valores tão superiores ao contratado. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 164 de 477



situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Restando evidente a conduta abusiva praticada pelas 

promovidas, impõe-se a condenação desta ao ressarcimento do valor, em 

dobro, referente às cobranças indevidas. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para: a) Confirmar a tutela 

antecipada concedida; b) CONDENAR as reclamadas a restituírem 

solidariamente ao reclamante o valor de R$ 358,20 (trezentos e cinquenta 

e oito reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; c) CONDENAR, 

solidariamente a título de danos morais, as empresas requeridas ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006244-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NOELMA MARQUES 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL promovida por NOELMA MARQUES em desfavor de 

LOJA ROMEIRA, alegando que dirigiu-se até a Requerida para efetuar a 

compra da cama adequada, tendo adquirido um colchão Box/col. conjunto 

somopar Grécia (conforme se verídica na nota fiscal anexa), em 12 (doze) 

parcelas de R$ 72,38 (setenta e dois reais e trinta e oito centavos). No 

entanto após a efetiva compra a Requerente percebeu que o produto 

apresentou sinais de desgastes já no segundo mês de uso, uma vez que 

apresentou uma acentuada envergadura em um dos lados. Ante a 

constatação da falha no produto a Requerente dirigiu-se até a loja da 

Requerida onde havia realizado a compra do produto em questão a fim de 

verificar quais seriam as suas opções disponíveis, ante a ocorrência do 

fato, neste momento, lhe foi solicitado que formalizasse a reclamação por 

escrito para eles pudessem enviar a fábrica tanto o produto quanto a 

reclamação, no entanto, a Requeria jamais entrou em contato com ela para 

lhe informar o dia e a hora que o produto seria enviado ou como a situação 

seria solucionada, de modo que até a presente data a cama encontra-se 

em sua residência guardada em um quarto sem uso. A requerida 

compareceu à audiência de conciliação, contudo, não apresentou 

contestação, razão pela qual aplico-lhe a revelia nos termos do Enunciado 

11 do FONAJE. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Destaco, ainda, que a responsabilidade 

da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Portanto, o presente caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso, ou devolução do valor pago. Assim entendo que o valor 

pago pelo produto deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma 

simples. Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero 

dissabor. Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da 

função dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 

a) CONDENAR a Requerida a RESTITUI o valor de R$ 868,58 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos 

materiais, que correspondente a quantia paga pelos produtos, valor este 

que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 

2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. b) 

CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos morais o valor total de 

R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC, desde a 

citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão 

(Súmula 362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

DIONE MAIKON QUINTÃO DA SILVA Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YMAMMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ORTIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006088-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO ORTIZ DA SILVA 
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REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO CIVIL proposta por GILBERTO ORTIZ DA SILVA em desfavor 

de e CLARO S/A, alegando, em síntese, que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta vem efetuando cobranças em seu desfavor. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida afirma que o autor contratou seus serviços 

e trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com 

a assinatura do autor no termo de audiência. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que as cobranças efetuadas em seu desfavor se deram 

em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Ante o exposto: Revogo a liminar concedida; JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006111-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO APARECIDO BERTAGLIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006111-21.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FABRICIO APARECIDO 

BERTAGLIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por FABRICIO APARECIDO BERTAGLIA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 378,17 (trezentos e 

setenta e oito reais e dezessete centavos). No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pedido da Requerida 

de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora, uma 

vez que se trata de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. REJEITO a preliminar de pretensão resistida, haja vista, 

que a exigência de reclamação administrativa prévia como requisito para o 

recebimento de ação judicial é incompatível com o sistema de proteção e 

defesa do consumidor e com o direito de acesso à Justiça do consumidor 

lesado, constitucionalmente assegurado. Segundo o CDC, a reclamação 

extrajudicial e a tentativa de conciliação com o fornecedor de produtos e 

serviços não é condição da ação ou requisito para o processamento da 

petição inicial, mas obsta ou é causa de suspensão do prazo decadencial 

(art. 26, parágrafo 2º, I, CDC), caracterizando direito potestativo do 

consumidor, não podendo a livre opção do consumidor, influenciar o direito 

de ressarcimento de danos morais e materiais do consumidor e o seu 

acesso direto ao Judiciário. O Requerido arguiu falta de interesse de agir 

do Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação 

do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação 

da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 
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declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005621-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005621-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CELSO DA SILVA SOARES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por CELSO DA SILVA SOARES, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que mesmo após quitar débitos junto a 

reclamada, esta inseriu seu nome na cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. REJEITO o pedido de perda do objeto, trazido pela parte reclamada, 

tendo em vista, se fez necessária a presente demanda, para que a parte 

Requerida tomasse a ação de retirar o nome da Requente dos órgãos de 

proteção ao crédito. Além do mais o peleja, não se escora somente sobre 

o pedido, já atendido em sede de tutela antecipada, no mérito há de se 

resolver o dano moral sofrido pelo autor. Assim sendo, tal pedido da parte 

demandada é totalmente descabido. REJEITO a preliminar de pretensão 

resistida, haja vista, que a exigência de reclamação administrativa prévia 

como requisito para o recebimento de ação judicial é incompatível com o 

sistema de proteção e defesa do consumidor e com o direito de acesso à 

Justiça do consumidor lesado, constitucionalmente assegurado. Segundo 

o CDC, a reclamação extrajudicial e a tentativa de conciliação com o 

fornecedor de produtos e serviços não é condição da ação ou requisito 

para o processamento da petição inicial, mas obsta ou é causa de 

suspensão do prazo decadencial (art. 26, parágrafo 2º, I, CDC), 

caracterizando direito potestativo do consumidor, não podendo a livre 

opção do consumidor, influenciar o direito de ressarcimento de danos 

morais e materiais do consumidor e o seu acesso direto ao Judiciário. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade 

da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se 

impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 
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requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006622-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JESSICA DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando solicitou a migração do plano vigente em sua linha telefônica no 

final do ano de 2019 e que teria sido surpreendida com a cobrança de 

multa no valor de R$ 195,62 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e 

dois centavos), a qual não concorda, visto que não teria sido informada da 

cobrança da mesma em caso de cancelamento dos serviços. Desta forma, 

por não concordar com a cobrança, ingressou com a presente ação 

requerendo a título de tutela antecipada, a interrupção das cobranças e o 

cancelamento imediato dos serviços de internet; a declaração de 

inexistência do valor referente à cobrança de multa por quebra de 

contrato. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança a referida cobrança em desfavor da 

consumidora. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade da 

cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se 

impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos. A autora não pode ser 

prejudicada pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da 

negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3. 000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006014-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILEIA FERREIRA DE LAET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006014-21.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAXILEIA FERREIRA DE LAET 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM 

COBRANÇAS DE INDÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por MAXILEIA FERREIRA DE LAET em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, a 

autora se opõe a recuperação de receita, decorrente da constatação de 

uma irregularidade na unidade consumidora n. 434418. Por esse motivo, 

pugna pela declaração de inexistência do débito em comento, bem como 

pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos 

morais. Por fim, formulou pedido liminar consistente em determinar que a 

requerida suspenda a cobrança das contas invectivadas. A decisão 

proferida no ID 25251568 deferiu a tutela antecipada determinando que a 

Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, 

bem como a suspensão das faturas objetos da pressente lide, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), bem como deferiu a inversão do ônus da 

prova. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, pois, a 

prova documental produzida é suficiente para o deslinde da demanda. Em 
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análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A requerida apresentou contestação 

sustentando que o valor cobrado está em conformidade com o consumo 

averiguado pela leitura mensal. Aduz ainda, que por ocasião de uma 

inspeção realizada no imóvel do demandante no dia 07/08/2019, verificou 

a concessionária que havia um desvio de energia no ramal de entrada, 

deixando de registrar corretamente o consumo. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. A autora não pode ser 

prejudicada pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No concernente ao 

pedido de repetição de indébito da parte autora, entendo pelo seu 

indeferimento. No CDC, a repetição do indébito é prevista no art. 42: Art. 

42. (…) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Ou seja, haverá o dever de restituição em dobro, 

nos casos em que o consumidor esteja sendo demandado por quantia já 

paga, o que não aconteceu no presente caso, pois a parte autora não 

chegou a efetuar o pagamento das contas de energia elétricas. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juíz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006516-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006516-57.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NAIR PEREIRA RODRIGUES E 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por NAIR PEREIRA RODRIGUES E SILVA em 

desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, alegando que ter contratado 

o empréstimo consignado nº 246415719, com registro em nome do Réu, e 

que teve seu nome negativado indevidamente em razão deste contrato. 

Assim, requer indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

REJEITO o pedido da Requerida de juntada de comprovante de residência 

em nome da parte autora, uma vez que se trata de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. REJEITO a preliminar de 

pretensão resistida, haja vista, que a exigência de reclamação 

administrativa prévia como requisito para o recebimento de ação judicial é 

incompatível com o sistema de proteção e defesa do consumidor e com o 

direito de acesso à Justiça do consumidor lesado, constitucionalmente 

assegurado. Segundo o CDC, a reclamação extrajudicial e a tentativa de 

conciliação com o fornecedor de produtos e serviços não é condição da 

ação ou requisito para o processamento da petição inicial, mas obsta ou é 

causa de suspensão do prazo decadencial (art. 26, parágrafo 2º, I, CDC), 

caracterizando direito potestativo do consumidor, não podendo a livre 

opção do consumidor, influenciar o direito de ressarcimento de danos 

morais e materiais do consumidor e o seu acesso direto ao Judiciário. Em 

sede de contestação, o demandado requereu, a extinção do feito ante a 

necessidade de perícia grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, as 

assinaturas apresentadas para abertura do contrato é compatível com as 

demais acostadas no termo de audiência, procuração, RG da inicial etc; 

razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou a 
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contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. A 

autora não pode ser prejudicada pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar proferida nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006578-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006578-97.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA MENDES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

C/C COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. proposta por LUCIANO DA SILVA 

MENDES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 341,65 

(trezentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Logo, a Requerida não demonstrou a legitimidade 

da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se 

impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR que a Requerida 

realize a retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de 

danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005825-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REDNER DO ESPIRITO SANTO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005825-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: REDNER DO ESPIRITO SANTO 

MODESTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por REDNER DO ESPIRITO SANTO MODESTO em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços do 

Requerido, entretanto, este negativou seu nome por um débito oriundo do 

qual desconhece. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido do Requerido de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelo 

Requerido. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, o Requerido sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Assim, sopesando tais critérios, 

aliados ao valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com o reclamado, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003912-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERRAZ BUHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA AMARAL ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003912-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA FERRAZ BUHLER 

REQUERIDO: FABIANA AMARAL ANDRADE Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL ajuizada por JULIANA FERRAZ BUHLER, em face de FABIANA 

AMARAL ANDRADE, na qual a parte autora objetiva receber a importância 

R$ 623,36 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), 

referente à contas de energia que não foram quitaram no período em que 

a Requerida residia no imóvel de propriedade da reclamante. Compulsando 

os autos, verifica-se que a Requerido citada, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, razão pela 

qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Assim, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso II do Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O artigo 373 do CPC disciplina 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte autora 

juntou aos autos os diálogos travados entre as partes, onde a parte 

reclamada reconhece o débito e afirma de forma categoricamente que irá 

adimplí-los, junto o mais breve possível, fato este que não ocorreu. Tenho 

que razão assiste à parte autora, uma vez que não houve pela reclamada 

impugnação aos fatos narrados na inicial. Por estas razões, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para condenar a demandada a pagar à reclamante o 

valor de R$ R$ 623,36 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis 

centavos), devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação 

e acrescido de juros de mora a partir da citação pelo índice INPC. Sem 

custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006455-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROQUE DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BARROSO FELIX (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006455-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO ROQUE DUARTE 

REQUERIDO: SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX, LUCAS 

BARROSO FELIX, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C 

ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por FRANCISCO ROQUE DUARTE em 

desfavor de SEBASTIÃO BARTOLOMEU BARROSO FELIX, LUCAS 

BARROSO FELIX, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando que 

ano de 2018, o Requerente vendeu, através de contrato verbal, para a 

pessoa de Sebastião Bartolomeu B. Felix, o veículo Chevrolet Classic Life, 

cor branca, ano modelo 2009/2010, placa NJO-3425, chassi 

9BGSA1910AB101698 e RENAVAM 00145383296, pelo valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais). No entanto, Sr. Sebastião, ora Requerido ao 

realizar a compra pediu que assinasse o recibo (DUTY) em nome de 

LUCAS BARROSO FELIX, sobrinho deste. Ocorre que mesmo em posse do 

veículo e do documento de transferência, estes não realizaram a alteração 

cadastral junto aos órgãos estaduais, conforme combinado. Com isso, o 

Requerente ainda consta como proprietário do mesmo, recaindo sobre 

este todos os encargos (IPVA/Multas) referentes a um bem do qual não 

exerce mais a posse. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido DETRAN arguiu 

ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, pois, os tributos 

são de competência da Secretaria de Fazenda do Estado; ademais não é 

sua responsabilidade a transferência de propriedade. Entretanto, o 

DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo 

forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, ao qual 

incube providência tal como baixa de registro de veículo, inexigibilidade 

das infrações de trânsito, é de sua competência a determinação de quem 

é o devedor do tributo, bem como é perante o mesmo que realiza a 

transferência de propriedade veicular. Ademais, em observância ao 

princípio da celeridade, é preferível notificar o DETRAN para que promova 

a transmissão de propriedade a esperar a boa vontade do comprador. Por 

estas razões, rejeito as preliminares suscitadas. A preliminar suscitada 

pelo Estado de Mato Grosso se confunde com o mérito e será analisada 

com o mesmo. O cerne da questão encontra-se no dever de efetuar a 

transferência do veículo em discussão ao primeiro demandado que, por 

sua vez, figurou como possuidor. O autor juntou aos autos acordo 

extrajudicial que comprova o negócio jurídico. É sabido que, em se 

tratando de bem móvel, a transferência se opera com a simples tradição, 

nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do Código Civil, a seguir 

transcritos: “Art. 1.226 – Os direitos reais sobre coisas móveis, quando 

constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a 

tradição”. “Art. 1.267 – A propriedade das coisas não se transfere pelos 

negócios jurídicos antes da tradição”. Aliás, o demandado quando recebeu 

o bem em questão, atraiu para si a responsabilidade sobre ele, uma vez 

que é incumbência do comprador providenciar a transferência do 

automóvel adquirido. Logo, como o veículo deixou de integrar o patrimônio 

da parte autora, não se pode admitir que continue registrado, perante os 

órgãos de trânsito, como sendo de sua propriedade. Assim, a decorrência 

lógica da tradição do automóvel seria a transferência do veículo para o 

nome do novo proprietário. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COMINATÓRIA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - E 

ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONFUSÃO COM MÉRITO - ANÁLISE EM 

CONJUTO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ÔNUS DO COMPRADOR - 

INÉRCIA DA PARTE POR LONGO PERÍODO - INCIDÊNCIA INDEVIDA DE 

MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO VENDEDOR - DANO MORAL 

EVIDENCIADO - QUANTUM FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL E 

RAZOÁVEL AO DANO - VALOR MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE 

LEI INVOCADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o 

procedimento de transferência previsto em lei, dispensável a intimação do 

Detran para esclarecer sobre esse procedimento, razão pela qual não há 

que se falar em cerceamento de defesa. A legitimidade passiva resta 

demonstrada, uma vez que responsabilidade de transferência da 

titularidade de veículo é do comprador, quando estiver de posse do 

Certificado de Registro do Veículo assinado pelo vendedor, como ocorreu 

na hipótese. Considerando o longo lapso temporal em que o comprador se 

manteve inerte e deixou de regularizar a transferência do bem, 

ocasionando a cobrança indevida ao ex-proprietário de multas e infrações 

de trânsito, resta configurado ato ilícito passível de indenização. 

Mostrando-se proporcional o valor da indenização, necessária a 

manutenção do quantum, uma vez que, atendeu ao binômio: reparação e 

prevenção à reincidência da prática de ato ilícito. O Julgador não está 

obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo 

suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua 

convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que 

baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado 

prequestionamento explícito. (TJMT. Ap 149692/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)” 
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Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, bem como DETERMINAR que o veículo 

objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim como o 

pagamento de multas e tributos referente ao mesmo. Deixo de condenar 

em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95; Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006892-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006892-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar proferidas nos autos; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (qautro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006208-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006208-21.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WILLIAN DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO C1VEL promovida por WILLIAN DOS SANTOS 

RODRIGUES em desfavor de CASAS BAHIA, alegando que em 18/08/2018, 

comprou junto a empresa Ré, uma Cama Box e um Colchão. Informa que, 

notou que o Colchão apresentava defeito após alguns meses de uso. Ora, 

entrou em contato com a empresa Ré para tentar solucionar o problema, 

no entanto não obteve êxito. De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Defiro o pedido de retificação do polo passivo pela Requerida 

Via Varejo S.A. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

por necessidade de perícia, uma vez que as provas produzidas nos autos 

são suficientes para julgamento da demanda. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida Via Varejo sustenta em sua 

defesa que os fatos narrados não causaram danos passíveis de 

reparação ao autor. Alega ainda, que a única responsável pela falha foi a 

fabricante. Até porque a Ré não tem como reparar o produto, vez que não 

é fabricante, e, na condição de revendedora que atua no ramo de 
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comércio varejista, por óbvio comercializa produtos devidamente 

montados e prontos para uso, não detendo acesso à tecnologia e 

especialização necessárias ao conserto dos equipamentos e peças 

fabricados pela empresa, o que, aliás, foge ao seu objeto social. Nos 

termos do artigo 12 do CDC, a responsabilidade da Requerida é objetiva, 

respondendo pelos danos causados ao consumidor, independente de 

culpa. Portanto, o presente caso faz jus às hipóteses do artigo 18 do CDC: 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso, ou devolução do valor pago. Assim entendo que o valor 

pago pelo produto deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma 

simples, pois não preenche os requisitos elencados no parágrafo único do 

artigo 42 do CDC. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, CPC, para: a) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, o valor de R$ 

R$ 3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta reais), a título de danos 

materiais, que correspondente a quantia paga pelos produtos, valor este 

que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 

2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006117-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006117-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IGOMAR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IGOMAR RODRIGUES 

DE SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 223,99 (cento 

e dezesseis reais e sete centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada de comprovante de residência em nome da parte autora, uma vez 

que se trata de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. O Requerido arguiu 

falta de interesse de agir do Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 
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à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006118-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MACIEL FLAUSINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006118-13.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO MACIEL FLAUSINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADRIANO MACIEL 

FLAUSINO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 165,10 (cento 

e sessenta cinco reais e dez centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada de comprovante de residência em nome da parte autora, uma vez 

que se trata de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. O Requerido arguiu 

falta de interesse de agir do Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006101-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ROCHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006101-74.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSENILDA ROCHA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSENILDA ROCHA DO 

NASCIMENTO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 159,80 

(cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Rejeito a preliminar de ausência 

de prova mínima, tendo em vista, que a presente liminar se confunde com 

o mérito da ação e com ele será examinado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR que a parte 

Reclamada faça a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006186-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MISSLENE PONTES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006186-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MISSLENE PONTES DE 

ARAUJO REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MISSLENE PONTES DE 

ARAÚJO em desfavor de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 

271,46 (duzentos e setenta e um reais e quarenta de seis centavos). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 
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cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006156-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDA BORDON BUCHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006156-25.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IRANILDA BORDON 

BUCHARA REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por IRANILDA 

BORDON BUCHARA RIBAS em desfavor VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, 

alegando que comprou junto a empresa Requerida, Viação São Luiz, uma 

passagem para uma viagem de ônibus, a qual sairia da Cidade de 

Cáceres/MT e teria como destino à cidade de Campo Grande/MS. No 

entanto, no dia 19 de julho de 2019, por volta das 15:00 a Sra. Iranilda 

dirigiu-se até ao Terminal Rodoviário José Palmiro, na cidade de 

Cáceres/MT, a fim de esperar a chegada do ônibus que a levaria para 

Campo Grande. Chegada a hora do início da viagem da autora nenhum 

ônibus estava na localidade de embarque de passageiros. Desta forma, a 

Reclamante se dirigiu até o guichê da Reclamada, momento que foi 

informada, através de um funcionário do guichê, de maneira ríspida, que a 

empresa Viação São Luiz não operava mais em Cáceres/MT. Foi 

informada, que não poderia fazer tal viagem porque tal linha não existia 

mais, bem como foi informada que se quisesse viajar deveria se deslocar 

até Cuiabá, a fim de tomar outro ônibus para chegar até seu destino. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória nos termos do artigo 355, I do 

CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido VIAÇÃO SÃO LUIZ 

LTDA, citado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia, nos termos 

do artigo 20 da Lei 9099/95. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Evidente que o consumidor tem direito ao reembolso pela prestação do 

serviço não usufruído. No caso em análise, ficou demonstrado que a parte 

autora não conseguiu realizar a tão almeja viagem na data desejada, por 

culpa exclusiva do Requerido. Portanto, houve falha na prestação de 

serviços. Desta forma, a restituição, de forma simples, do valor das 

passagens é a medida que se impõe. Esclareço que o caso não se 

enquadra na hipótese do parágrafo único do artigo 42 do CPC, não sendo 

o caso de repetição de indébito. No que tange ao pedido de danos morais 

e materais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela Reclamante, 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, ante a falha na 

prestação do serviço, tenho que é cabível a indenização por danos morais 

e materiais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), total, quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR o 

reclamado, a restituir à reclamante o valor de R$ 194,58 (cento e noventa 

e quatro reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida b) 

CONDENAR a Requerida a RESTITUIR o valor de R$ 216,56 (duzentos e 

dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, 

que correspondente a quantia paga para a aquisição de uma nova 

passagem, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos 

morais o valor total de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros 

pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a 

partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 
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termos do art. 40 da Lei 9.099/95. DIONE MAIKON QUINTÃO DA SILVA Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006644-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR VERICIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006644-77.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADENIR VERICIMA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ADENIR VERICIMA DE SOUZA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valore de R$ 730,60 (setecentos e trinta reais e 

sessenta centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 19 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006715-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERTON JOSE CARVALHO OAB - MT26339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO DE ARRUDA FIALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006715-79.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO CESAR PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: LAERCIO DE ARRUDA FIALHO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE ajuizada por PAULO CÉSAR PEREIRA 

DE ALMEIDA em face de LAERCIO DE ARRUDA FIALHO, na qual a parte 

autora objetiva receber a importância R$ 9.975,06 (nove mil novecentos e 

setenta e cinco reais e seis centavos), referentes a negócios entabulados 

entre as partes, que não foram corretamente adimplidos pelo demandado. 

Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

355, inciso II do Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido compareceu à 

audiência de conciliação, momento em que foi alertado do prazo prazo 

para apresentação de contestação, entretanto, não o fez, razão pela qual 

decreto sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. O artigo 373 

do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

O autor juntou aos autos cheques de titularidade da parte autora 

corroborando suas alegações, ao passo que o Requerido não comprovou 

que tenha quitado o débito. Tenho que razão assiste à parte autora, uma 

vez que não houve pelo reclamado impugnação aos fatos narrados na 

inicial. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para 

condenar o demandado a pagar ao reclamante o valor de R$ 9.975,06 

(nove mil novecentos e setenta e cinco reais e seis centavos), referentes 

ao débitos existente entre as partes, tudi devidamente corrigidos a partir 

da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a partir da 

citação pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, 

LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 
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Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. DIONE 

MAIKON QUINTÃO DA SILVA Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 23 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006666-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDA DE SOUZA FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AMARO MOURA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA DOS SANTOS OAB - SP367002 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006666-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RONALDA DE SOUZA 

FLORENTINO REQUERIDO: ANDRE AMARO MOURA - ME Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RONALDA DE DOUZA FLORENTINO em desfavor de PROLIFE 

SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EIRELI, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor 

requereu, a necessidade de perícia nos áudios juntados aos autos pela 

parte Requerida. Entretanto, no prasente caso de faz desnecessário 

qualquer ato de perícia, pois as conversas acostadas aos autos pela 

parte Requerida demonstram cabalmente que a parte autora fez a 

contratação dos produtos, junto a empresa demandada, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravações telefônicas e 

convresas que evidenciam, que a parte autora adquiriu os produtos da ora 

reclamada, afastando assim, qualquer possibilidade de fraude ou 

contratação por terceiros. Desta forma, há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que a reclamante não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 23 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-54.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000002-54.2020.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE 

ATO ILICITO proposta por LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando, em síntese, que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O autor requereu a produção de 

prova grafotécnica, a qual, inicialmente é incompatível com o rito dos 

juizados especiais. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, as 

assinaturas apresentadas para abertura do contrato é compatível com as 

demais acostadas no termo de audiência. Ademais, não há notícias nos 

autos que a autor tenha perdido os documentos ou sido furtado, 

afastando os indícios de fraude, razão pela qual, indefiro o pedido e passo 

ao julgamento antecipado do feito. Em análise aos elementos e 
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circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido afirma que o autor contratou seus serviços 

e trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com 

a assinatura do autor no termo de audiência e documentos pessoais. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por 

outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. hanae yamamura de oliveira JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006579-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006579-82.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON DA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C ACÃO DE 

INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADILSON DA SILVA 

CASTRO em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, alegando que não 

contratou os serviços do Requerido, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 1.023,33 (um mil 

e vinte e três reais e trinta e três centavos). No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006772-97.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BETHANIA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006772-97.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALICE BETHANIA DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALICE 

BETHANIA DE SOUZA RIBEIRO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

alegando que não contratou os serviços do Requerido, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valore 

de R$ 137,82 (cento e trinta e sete reais e oitenta e oitenta e dois 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. REJEITO a preliminar de pretensão resistida, haja vista, que a 

exigência de reclamação administrativa prévia como requisito para o 

recebimento de ação judicial é incompatível com o sistema de proteção e 

defesa do consumidor e com o direito de acesso à Justiça do consumidor 

lesado, constitucionalmente assegurado. Segundo o CDC, a reclamação 

extrajudicial e a tentativa de conciliação com o fornecedor de produtos e 

serviços não é condição da ação ou requisito para o processamento da 

petição inicial, mas obsta ou é causa de suspensão do prazo decadencial 

(art. 26, parágrafo 2º, I, CDC), caracterizando direito potestativo do 

consumidor, não podendo a livre opção do consumidor, influenciar o direito 

de ressarcimento de danos morais e materiais do consumidor e o seu 

acesso direto ao Judiciário. O Requerido arguiu falta de interesse de agir 

do Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação 

do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação 

da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, o 

Requerido não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006904-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006904-57.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA 

GONCALVES REQUERIDO: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VANESSA APARECIDA GONÇALVES em desfavor de DAFITI 

COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA, alegando que realizou compra no site da 

empresa Ré. Sustenta ainda, que a Ré cancelou o item bolsa Guess por 

indisponibilidade de estoque. Nesse contexto pretende a parte Autora a 

condenação da Ré na indenização a título de danos morais e materiais. De 

plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 

330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. Não havendo preliminares 

para serem analisadas, passa-se ao exame do mérito da lide colocada à 

apreciação do Poder Judiciário. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Na questão de fundo, 

compulsando-se os autos, verifica-se que a contenda funda-se na 

discussão acerca da configuração de dano moral advindo de 

constrangimento causado por ocasião da devolução do troco em lotérica. 

Na esteira do esposado a quo, não vislumbro a configuração de dano 

moral, mas sim mero dissabor, desconforto ou contratempo a que estão 

sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas. 

Inoportuno considerar-se qualquer espécie de descontentamento ou 

aborrecimento incidente na esfera psíquica como suficiente ao 

reconhecimento do dano moral, sob pena de deturpação do instituto. O 

Poder Judiciário deve sempre buscar a paz social, mediante a composição 

das lides, considerando relevantes situações que, no plano fático, 

assumam proporções capazes de justificar o reconhecimento da 

responsabilidade civil por dano moral e sua conseqüente reparação 

pecuniária. Neste trilho, corroboro a lição doutrinária de Sérgio Cavalieri 

Filho, exarada nos seguintes termos: “(...) só deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa.” Sobre a caracterização do dano moral, 

assinala com propriedade o autor SÍLVIO DE SALVO VENOSA no sentido 

de que infortúnios comuns não estão a merecer a configuração de 

prejuízos ao patrimônio moral da parte: “Dano moral é o prejuízo que afeta 

o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo 

transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se 

estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se 

de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da 

vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o 

critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em 

conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece 

com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma 

sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse 

campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado 

sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento 

como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

humano universal.” Com efeito, o dano moral somente ingressará no 

mundo jurídico, gerando a subseqüente obrigação de indenizar, quando 

houver alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito 

personalíssimo. Assim, inexiste dano moral ressarcível quando o suporte 

fático não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar dor e 

padecimento íntimo. No tocante ao pedido da parte parte autora de 

ressarcimento do valor pago pelos produtos adquiridos junto a loja 

demandada, tenho pelo seu indeferimento, já que a parte Requerida 

demonstrou nos autos que a Requerente, fez uso de um vale compra, 

gozando desta forma, de seu dinheiro não tendo nenhum prejuízo material 

indenizável. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da exordial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012170-08.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Trata-se de Ação Indenização por Danos Morais c/c Antecipação 

de Tutela para fins de Declarar a Inexistência de Débitos Bem como a 

prescrição para cobrança pretendida ajuizada por LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, alegando que foi 

protestado em virtude de supostamente estar em débito com a dívida ativa 

do requerido, referente à Taxa de Serviços Administrativos, referente ao 

exercício de 2010 que somente fora lançado em 2013. Que desconhece a 

origem da mencionada dívida, desprovida de notificação previa, o que 

torna nulo de pleno direito. Aduz que a dívida está prescrita. Alega que a 

Requerida agiu de má-fé com o Autor. Que foi surpreendido com a 

intimação via /imprensa de protesto em data de 07/07/2016, que é indevido 

em face do já noticiado. O pedido de Tutela Antecipada indeferida (ID 

15923212) O MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT apresentou contestação 

argumentando que, o autor é devedor sim de tributo, porque trata-se de 

débito oriundo de Alvará e Taxa de Vigilância Sanitária. Assim, o 

requerente não tendo regularizado os débitos perante o Município, está ele 

sujeito aos procedimentos de cobrança regularmente previstos, dentre 

eles o protesto. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O Alvará é tributo que é 

constituído e lançado anualmente. Isto porque o CTN prevê que a Fazenda 

Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito 

tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I): Art. 173. O direito de a 

Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 
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anos, contados: I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e 

em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária; (...). A 

prescrição, por sua vez, ocorre, no mínimo, 05 (cinco) anos após a 

constituição definitiva do tributo (art. 174). Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. O CTN ainda prevê que a inscrição em 

dívida ativa prorroga, por seis meses, o prazo prescricional. O Município 

tem o prazo de 05 (cinco) anos para inscrever em dívida ativa, o tributo 

devido ao Requerente, referente ao exercício de 2010 e lançado em 2013, 

estando dessa forma dentro do prazo legal. Assim sendo, diferentemente 

dos argumentos trazidos em sede exordial pelo Requerente, o tributo 

objeto da presente demanda não fora alcançado pelos efeitos da 

prescrição. Superada a discussão sobre a prescrição do tributo municipal, 

devemos adentrar ao mérito do suposto dano moral experimentado pela 

parte autora. Considerando o expediente enviado pelo Cartório de Protesto 

de Título (ID16681941), no qual informe que houve a devolução do título a 

Municipalidade sem qualquer protesto. Desta forma, restou demostrado 

que não foi efetivado o protesto em nome do autor. Em razão da existência 

de anotação prévia em nome do autor, perante o serviço de proteção ao 

crédito e da ausência de comprovação de sê-lo irregular, não há que se 

falar em dano moral, não cabendo indenização por dano moral. Neste 

sentido é o entendimento Jurisprudencial, onde consagra a matéria 

ventilada neste feito, o qual passamos na íntegra: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO NÃO EFETIVADO - 

DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA. - O protesto de título de forma indevida gera prejuízos 

indenizáveis na forma de reparação por danos morais, sendo estes, 

segundo a majoritária jurisprudência, presumíveis, ou seja, "in re ipsa", 

prescindindo de prova objetiva - Entretanto, o apontamento não efetivado 

não acarreta lesão à honra do sacado, não merecendo ser indenizada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10142150022671001 MG, Relator: 

Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 

06/04/2018). Assim sendo, há que se falar em dano moral indenizável, 

tendo a municipalidade agido dentro dos ditames da legalidade. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006068-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006068-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDIVAN TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDIVAN TEIXEIRA DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando que não 

contratou os serviços do Requerido, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 61,54 

(sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. O Requerido não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Logo, o Requerido não demonstrou a legitimidade 

da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se 

impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome da autora 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006069-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 183 de 477



Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006069-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDIVAN TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDIVAN TEIXEIRA DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valore de R$ 116,07 (cento 

e dezesseis reais e sete centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada de comprovante de residência em nome da parte autora, uma vez 

que se trata de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. O Requerido arguiu 

falta de interesse de agir do Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005853-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ERNESTO GOMEZ CARRASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005853-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIS ERNESTO GOMEZ 

CARRASCO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIS ERNESTO GOMEZ 

CARRASCO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 
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contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 151,44 (cento e 

cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada de comprovante de residência, 

em nome da parte autora, vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que a empresa Requerida 

acostou aos autos inúmeras faturas em nome do Requerente, bem como 

um extenso relatório de chamadas realizadas pelo autor e por fim para não 

deixar qualquer dúvida uma gravação entre o Requerente e atende da 

reclamada, no qual, o autor contrata o plano telefônico almejado, 

confirmando todos os seus dados pessoais. Assim sendo, não resta 

qualquer dúvida que o débito em discussão é oriundo de uma obrigação 

contratada pelo autor e não adimplida. Desta forma, há evidência, portanto, 

que a restrição decorreu de culpa exclusiva da consumidor que não 

promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há 

o que se falar em dano moral em favor da Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que a reclamante não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Acolho o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 151,44 (cento e 

cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 247149 Nr: 1932-61.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELIPPE MARTIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, 

consistentes na prova da existência do crime, indício concreto de autoria 

(condenado) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, 

em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de 

Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, este órgão 

emissor da decisão revisa ex officio e ratifica a necessidade de sua 

manutenção para assegurar a ordem pública. Junte-se aos autos a 

Portaria nº. 03/2020/GAB1ªVaraCrim, de 18 de março de 

2020.Certifique-se o trânsito em julgado da sentença penal condenatória 

(fl. 281/283).Após, expeça-se a competente guia de execução definitiva, 

implantando-a no SEEU.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259799 Nr: 637-52.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF BISPO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

14.374

 Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, 

consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria 

e de perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, em 

cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de 

Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, este órgão 

emissor da decisão revisa ex officio e ratifica a necessidade de sua 

manutenção para assegurar a ordem pública. Junte-se aos autos a 

Portaria nº. 03/2020/GAB1ªVaraCrim, de 18 de março de 2020.Ademais, 

cumpra-se a decisão de fl. 116.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260801 Nr: 1224-74.2020.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos etc,É o necessário. DECIDO.Dispõe o artigo 4º da Recomendação 

nº. 62, do Conselho nacional de Justiça:Art. 4. Recomendar aos 

magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, 

com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao 

contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes 

medidas:I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 

316, do Código de Processo penal (...). Prisões preventivas que tenham 

excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a 

crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...)..Nessa 
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toada, com fulcro na Recomendação nº. 62, do Conselho Nacional de 

Justiça, e malgrado já noticiado o cumprimento do mandado de prisão e 

informada a reclusão do preso nesta unidade prisional de Cáceres/MT, 

com vista à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao 

contexto local de disseminação do vírus, cuidando-se de preso idoso (76 

anos), acometido de doença grave (câncer) e hérnia abdominal visível a 

olho nu, requisitem-se informações e providencias do Juízo competente 

acerca da manutenção/recambiamento do preso nesta Unidade Prisional 

de Cáceres/MT, cuja requisição deverá aclarar que a direção da unidade 

prisional de Cáceres estará à disposição para outras eventuais 

informações especificas quanto ao estado de saúde do preso, caso o 

juízo competente julgue pertinente. Cumpra-se com urgência, em regime de 

home office. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N. 001/2020-GAB

A Doutora Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza de Direito da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, no uso de suas atribuições 

legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 26.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete,  at ravés do e-mai l : 

mariana.carvalho@tjmt.jus.br ou diego.galvao@tjmt.jus.br para o regular 

agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

 VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo,

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário (ou outro horário a ser 

estabelecido pelo magistrado).

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

§1°. Deverá o Gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pela Secretaria/Gabinete (dependendo da opção 

para controle do agendamento prévio) do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor nesta data, 26/03/2020.

 Cáceres/MT., 26 de março de 2020

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito

 

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000098-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRUZ DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE MORAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000098-43.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): WILSON CRUZ DE MELLO REU: ANA MARIA DE MORAIS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro parcialmente a cota 

ministerial de id. 21874127. Proceda a suspensão do processo, nos 

termos do art. 76 do NCPC, para que seja promovida a regularização da 

representação processual de José Wilson Morais de Mello. Defiro o pedido 

de suspensão por 60 dias para juntada de documentação, e determino a 

expedição de carta precatória com a finalidade de citação da parte 

requerida, no id. 26450170. Às providências. Diamantino, 23 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000120-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FREDERICO (EMBARGANTE)

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000120-04.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: FREDERICO & STANGLE LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

embargada para se manifestar acerca da petição de id. 29996221, no 

prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001176-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jamil José Nasser (REU)

BENO SONEGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))
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MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001-O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT5735-A (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001176-09.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

JAMIL JOSÉ NASSER, BENO SONEGO Vistos, etc. Trata-se de embargos 

de declaração interposto pelo Ministério Público (id. 21185835) em face da 

decisão de id. 20628177. A embargante alega que houve omissão na 

decisão, sob o argumento que este Juízo se omitiu quanto a realização de 

estudos técnicos a serem realizados pela NEAST, e que a mesma poderia 

justificar a dispensa de realização de prova pericial. Os requeridos 

apresentaram manifestação, no id.21368560. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 

1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a 

decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão ou 

obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer 

rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração 

utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010). Por outro lado, o artigo 370 do NCPC preceitua que cabe ao 

Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias para o 

julgamento do mérito, o que foi feito. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se as 

partes acerca dos honorários periciais propostos pelo perito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 20 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000499-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DA CRUZ FONTES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000499-08.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: LUCILENE DA CRUZ FONTES 

Vistos etc. Trata-se de Ação Monitoria ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT em face de LUCILENE DA CRUZ FONTES, 

ambos devidamente qualificados nos autos, com escopo de receber o 

crédito no valor descrito na inicial. Com inicial, juntou documentos. 

Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo para 

apresentação de embargos monitórios (id. 24332630). Os autos vieram 

conclusos. É o necessário relato. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: 

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.” Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte requerida, nos 

termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora na inicial. Efetivamente, a cognição do 

Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o 

processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja porque 

operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram corroboram 

esse desfecho. Com efeito, não bastassem os efeitos materiais 

produzidos pela revelia da demandada, eis que, apesar de citada, não 

apresentou contestação, a parte autora demonstrou, fazer jus à 

procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe o valor 

do débito oriundo de contrato de id.19573312. Em todo caso, repise-se, a 

revelia da parte requerida apenas corroborou esse entendimento, 

demonstrando o seu desinteresse com o andamento do feito. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA 

IGUALITÁRIA DOS BENS MÓVEIS ARROLADOS NA INICIAL. CABIMENTO. 

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. 1. Embora devidamente citada, a 

demandada não apresentou contestação, aplicando-se, no caso, em que 

se está a tratar de direitos patrimoniais, que são, por excelência, 

disponíveis, os efeitos da revelia. (...) APELO PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70052365137, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/02/2013).” “APELAÇÃO. AÇÃO 

ORDINÁRIA PARA EXCLUSÃO DE BENS DO INVENTÁRIO. REVELIA. 

FATOS INCONTROVERSOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. (...) A revelia induz 

presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (CPC, artigo 319). 

E os fatos incontroversos não necessitam de prova (CPC, artigo 334,II). 

Por isso, em ação que versa sobre direito patrimonial disponível, sendo 

todos maiores e capazes, e inexistindo resposta ou resistência ao pedido 

inicial, a procedência integral da demanda é de rigor. (...). DERAM 

PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70042287722, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

04/08/2011).” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral. Via 

de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título 

executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir 

da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado. P.I.C. Às 

providências. Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001773-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001773-41.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDSON SANCHES REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000778-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))
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ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BERNARDO MENDES SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000778-62.2017.8.11.0005. Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de LUCAS BERNARDO 

MENDES SOARES, ambos devidamente qualificados nos autos, visando, 

com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, que foi alienado fiduciariamente em garantia. Com a 

inicial, juntou os documentos. A liminar pretendida foi deferida (id. 

12376516). Foi colacionado auto de busca e apreensão (id. 20406081). A 

parte requerida permaneceu inerte (id. 20406081). Os autos vieram-me 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: 

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.” Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte demandada, nos 

termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora na inicial. Efetivamente, a cognição do 

Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o 

processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja porque 

operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram corroboram 

esse desfecho. Com efeito, não bastassem os efeitos materiais 

produzidos pela revelia da devedora fiduciária, eis que, apesar de citado, 

não apresentou contestação e a parte autora demonstrou fazer jus à 

procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe à luz a 

mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, conforme 

demonstra notificação e o próprio contrato de financiamento entabulado 

entre as partes (id.8286647). Em todo caso, repise-se, a revelia da parte 

requerida apenas corroborou esse entendimento, demonstrando o seu 

desinteresse com o andamento do feito. Por oportuno, convém deixar 

consignado que todo o trâmite do vertente procedimento seguiu o rito do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a alteração da Lei nº 10.931/2004, de sorte 

que a incidência do § 1º do art. 3ª do aludido Decreto-lei se mostra 

imperativo, implicando dizer que após cinco dias de executada a liminar, 

tanto a propriedade como a posse, plena e exclusiva, do mencionado 

veículo consolidaram-se no patrimônio da credora fiduciária. Nesse ponto, 

é forçoso registrar que este magistrado comunga do entendimento de que 

tal consolidação operou-se independentemente de qualquer intervenção 

judicial, ou seja, basta que tenham decorridos 05 (cinco) dias da execução 

daquela liminar, "ex vi" da exegese lógica e sistemática do § 1º do art. 3º 

do aludido Decreto-Lei, ‘in verbis’: “§ 1o Cinco dias após executada a 

liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 

10.931, de 2004).” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO– CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO - LIMIMAR CONCEDIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PROVA DO 

RECEBIMENTO VIA AR, ENVIADA PELO PROPRIO CREDOR, LEI 

13043/2014 – POSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - 

PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO APENAS DO VALOR 

CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS - DECRETO LEI 911/69 - 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004-. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - ASSENTO 

INTERPRETATIVO DA COLENDA DO STJ - APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - IMPOSSIBLIDADE – 

PAGAMENTO DE APENAS 66% DO DÉBITO- PERCENTUAL QUE NÃO SE 

APROXIMA DO VALOR TOTAL- HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – 

MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA 

MANTIDA. 1- A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais 

necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por 

meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de 

carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no 

endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. 

2 - Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil, os contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão do veículo, pagar a integralidade da dívida, entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. 3- 

Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos casos em que o 

devedor já tiver arcado com grande parte do débito. Contudo, nos casos 

em que o devedor não tiver quitado a maioria da dívida, o prosseguimento 

da Ação de Busca e Apreensão se torna a medida mais prudente, 

objetivando assim assegurar o direito do credor. 4 - Honorários 

Advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

inteligência do art. 20, § 3º, do CPC”. (Ap 19234/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017). Portanto, diante do conjunto 

probatório colacionado aos autos, o pedido da parte autora deve 

prosperar. Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou revogar a 

liminar eventualmente concedida. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da autora, confirmando a liminar deferida (id. 5058211), para 

DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da parte autora o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a parte autora a 

venda do referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do dispositivo supra, 

devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou órgão similar, 

comunicando que a parte requerente encontra-se autorizada a proceder à 

transferência do bem a terceiros que indicar. Advirto que a parte credora 

não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se caracterizar 

abuso de direito (RT 532/208). Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios na forma do § 2º, art. 

85 do Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, devidamente corrigido. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Novo Código 

de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 19 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCAS BERNARDO MENDES 

SOARES DIAMANTINO, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001162-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001162-88.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando, com fundamento no Decreto-Lei n. 

911/69, a busca e apreensão do bem descrito na inicial, que foi alienado 

fiduciariamente em garantia. Instruiu a inicial com documentos. A decisão 

de id. 1563099 deferiu o pleito liminar. Foi colacionado auto de busca e 

apreensão, id. 16561558. Certidão de id. 20891142 consignou que a 

requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação. Em 

petitório de id. 22240235 pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Os 

autos vieram-me conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer 

o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.”. Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se 

presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. 

Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos 
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autos, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de 

sentença, seja porque operou o fenômeno da presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial, seja porque os próprios documentos que a 

instruíram corroboram esse desfecho. Com efeito, não bastassem os 

efeitos materiais produzidos pela revelia da devedora fiduciária, eis que, 

apesar de citada pessoalmente, não apresentou contestação e a parte 

autora demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que, desde a 

peça de ingresso, trouxe à luz a mora da parte devedora quanto ao 

pagamento das prestações, conforme demonstra o comprovante da 

notificação extrajudicial (id. 15477056) e o próprio contrato de 

financiamento entabulado entre as partes (id. 15477055). Em todo caso, 

repise-se, a revelia da parte requerida apenas corroborou esse 

entendimento, demonstrando o seu desinteresse com o andamento do 

feito. Por oportuno, convém deixar consignado que todo o trâmite do 

vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-Lei nº 911/69, com a 

alteração da Lei nº 10.931/2004, de sorte que a incidência do § 1º do art. 

3ª do aludido Decreto-lei se mostra imperativo, implicando dizer que após 

cinco dias de executada a liminar, tanto a propriedade como a posse, 

plena e exclusiva, do mencionado veículo consolidaram-se no patrimônio 

da credora fiduciária. Nesse ponto, é forçoso registrar que este 

magistrado comunga do entendimento de que tal consolidação operou-se 

independentemente de qualquer intervenção judicial, ou seja, basta que 

tenham decorridos 05 (cinco) dias da execução daquela liminar, "ex vi" da 

exegese lógica e sistemática do § 1º do art. 3º do aludido Decreto-Lei, ‘in 

verbis’: “§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO - LIMIMAR CONCEDIDA 

- CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - PROVA DO RECEBIMENTO VIA AR, ENVIADA PELO PROPRIO 

CREDOR, LEI 13043/2014 – POSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO VEÍCULO 

OBJETO DA LIDE - PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO APENAS DO 

VALOR CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS - DECRETO LEI 

911/69 - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004-. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

ASSENTO INTERPRETATIVO DA COLENDA DO STJ - APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

IMPOSSIBLIDADE – PAGAMENTO DE APENAS 66% DO DÉBITO- 

PERCENTUAL QUE NÃO SE APROXIMA DO VALOR TOTAL- HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. 1- A partir da vigência da Lei n. 

13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial 

seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se 

suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, 

desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se 

verifica no caso concreto. 2 - Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão do veículo, pagar a integralidade da 

dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo 

credor na inicial. 3- Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos 

casos em que o devedor já tiver arcado com grande parte do débito. 

Contudo, nos casos em que o devedor não tiver quitado a maioria da 

dívida, o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão se torna a 

medida mais prudente, objetivando assim assegurar o direito do credor. 4 - 

Honorários Advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, inteligência do art. 20, § 3º, do CPC”. (Ap 19234/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017). Portanto, 

diante do conjunto probatório colacionado aos autos, o pedido da parte 

autora deve prosperar. Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou 

revogar a liminar eventualmente concedida. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora, confirmando a liminar deferida às fls. 

50/51, para DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a 

parte autora a venda do referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do 

dispositivo supra, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou 

órgão similar, comunicando que a parte requerente encontra-se autorizada 

a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar. Advirto que a 

parte credora não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito (RT 532/208). Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do § 2º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, devidamente corrigido. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I, 

art. 487, do Novo Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 19 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001178-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CAZZETA (REU)

Nadia Patricia dos Anjos Silva (REU)

Deusdeth Benedito dos Anjos (REU)

CREUZA ADRIANA DOS ANJOS SILVA (REU)

Mariana Josefa da Silva (REU)

Enderson dos Anjos Trilha (REU)

Marli Andreia dos Anjos (REU)

Adriano Galvão dos Anjos (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001-O (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - MG136556 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001178-76.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ENDERSON DOS ANJOS TRILHA, MARIANA JOSEFA DA SILVA, MARLI 

ANDREIA DOS ANJOS, DEUSDETH BENEDITO DOS ANJOS, CREUZA 

ADRIANA DOS ANJOS SILVA, NADIA PATRICIA DOS ANJOS SILVA, 

ADRIANO GALVÃO DOS ANJOS, JOSE APARECIDO CAZZETA Vistos, 

etc. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público 

(id.21100686) em face da decisão de id. 20627063. A embargante alega 

que houve omissão na decisão, sob o argumento que este Juízo se omitiu 

quanto a realização de estudos técnicos a serem realizados pela NEAST, 

e que a mesma poderia justificar a dispensa de realização de prova 

pericial. Os requeridos apresentaram manifestação, no id.21370301. É o 

breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que 

ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos 

embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas 

no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos 

declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro 

material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, 

já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer 

omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta 

qualquer rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de 

declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os 

embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por outro lado, o artigo 370 do NCPC preceitua 

que cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas 

necessárias para o julgamento do mérito, o que foi feito. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Intimem-se as partes para se manifestar acerca dos honorários do perito 

judicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 20 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001175-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hélio Teixeira dos Passos (REU)

BENO SONEGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001-O (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM OAB - CE30449 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001175-24.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

HÉLIO TEIXEIRA DOS PASSOS, BENO SONEGO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto pelo Ministério Público (id.21101336) 

em face da decisão de id. 20630554. A embargante alega que houve 

omissão na decisão, sob o argumento que este Juízo se omitiu quanto a 

realização de estudos técnicos a serem realizados pela NEAST, e que a 

mesma poderia justificar a dispensa de realização de prova pericial. Os 

requeridos apresentaram manifestação, no id.21369291. É o breve 

relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 

1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a 

decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão ou 

obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer 

rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração 

utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010). Por outro lado, o artigo 370 do NCPC preceitua que cabe ao 

Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias para o 

julgamento do mérito, o que foi feito. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se as 

partes para se manifestar acerca dos honorários do perito judicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 20 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAUCI GONCALVES GOMES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000537-54.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA EXECUTADO: FLAUCI 

GONCALVES GOMES DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de Exceção de 

Pré-Executividade interposta pela parte executada Flauci Gonçalves 

Gomes de Campos, alegando ausência de título executivo, sob o 

argumento que a duplicata está sem a assinatura do emitente, a ausência 

de identificação da pessoa que recebeu a notificação de protesto e 

pugnando, liminarmente, pela abstenção de bloqueio ou restrição em nome 

do excipiente. A parte exequente se manifestou no id. 22799714. 

Viram-me os autos conclusos. DECIDO. Da alegação de ausência de título 

executivo A parte executada alega que o título apresentado não se mostra 

exigível, sob o argumento que a duplicata juntada pelo Excepto não possui 

assinatura do emitente. Não merece prosperar a alegação da parte 

executada em relação a ausência de título exigível, sob o argumento de 

duplicata sem aceite. Em que pese a duplicata estar sem aceite, consta 

nos autos instrumento de protesto e nota de recebimento das 

mercadorias, o que torna o título exigível. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DUPLICATA – REQUISITOS LEGAIS – PREENCHIDOS - HONORÁRIOS 

RECURSAIS – ART. 85 § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O artigo 15, inciso II, e § 2º, da Lei nº 5.474/68, dois são os 

requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e 

prova da entrega e recebimento da mercadoria ou a prestação de 

serviços, o que restou comprovado nos autos. Em razão do trabalho 

adicional, nos termos do art 85, § 11 do CPC, devem ser majorados os 

honorários advocatícios”. (N.U 0013763-28.2013.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, 

publicado no DJE 22/01/2020). Portanto, demonstrado que o título é 

exigível, a alegação da executada neste ponto não deve prosperar. Da 

alegação de ausência de identificação da pessoa que recebeu o protesto 

A parte executada alega que o protesto juntado aos autos não especifica 

quem assinou, ou melhor, quem tomou ciência do protesto, impossibilitando 

a cobrança do título. Em que pese a alegação da parte executada, 

ressalta-se que para discussão do título executivo o executado deveria 

propor embargos a execução. Ressalta-se que a exceção de 

pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de 

inexigibilidade do título, é admitida quando a matéria ventilada pode ser 

apreciada independente de dilação probatória, o que não é o caso. Nessa 

senda: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE 

REFORMA DESCABIMENTO – Alegação de nulidade do título, por falta de 

identificação do recebedor nas notas fiscais impossibilidade de exame de 

matérias que demandem dilação probatória na via de defesa eleita pelo 

devedor. Recurso desprovido, nessa parte, prejudicada a análise do 

agravo regimental.” ( TJ – SP – AI – 21066011120148260000 – data da 

publicação: 02/09/2014). Dessa forma, não restou descaracterizada a 

liquidez dos títulos. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de 

Pré-Executividade. Intime-se a parte exequente para requerer o que de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

ANDREIA ZANELA (EXECUTADO)

ALEMIR GONCALVES BERTIM (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)
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Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO OTTOBONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000509-23.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PAULO ROBERTO OTTOBONI EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca 

da petição de id. 27728809. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 23 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001219-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dirce Xavier Cazzeta (REU)

Arinê Maria de Souza Neves (REU)

Espólio de Salvador Neves Neto (REU)

Gerri Schwade (REU)

JOSE APARECIDO CAZZETA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM OAB - CE30449 

(ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001219-43.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ARINÊ MARIA DE SOUZA NEVES, ESPÓLIO DE SALVADOR NEVES NETO, 

JOSE APARECIDO CAZZETA, DIRCE XAVIER CAZZETA, GERRI SCHWADE 

Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com preceito condenatório c/c 

pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em face de ARINÊ MARIA DE SOUZA NEVES e OUTROS. Foi postergada a 

análise da liminar no id. 10080636. O Estado de Mato Grosso informou que 

possui interesse em integrar o feito, no id. 11412617. Os Requeridos 

apresentaram contestação no id. 11542864. O Ministério Público 

apresentou impugnação a contestação, no id. 11681600. A Associação 

dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, peticionou nos 

autos requerendo a sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte 

passivo dos Requeridos, no id. 12222834. Foi indeferido o pedido liminar, e 

determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam 

produzir, no id. 16508385. É o relato. Decido. Passo a análise do pedido da 

associação dos produtores rurais. O artigo 113 do NCPC afirma que duas 

ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 

passivamente, quando: entre elas houver comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo 

pedido e pela causa de pedir; ocorrer afinidade de questões por ponto 

comum de fato ou de direito. No caso em tela, não há como deferir a 

admissão da Associação na qualidade de litisconsorte do Requerido, 

tendo em vista que esta não guarda com a lide quaisquer comunhão de 

direito e/ou dever. Em contrapartida, não se pode ignorar que sua 

constituição tem como objetivo atuar no desenvolvimento de práticas de 

uso adequado dos recursos naturais, mediante manejo sustentável e de 

modo a compatibilizar a atividade econômica com a preservação da 

biodiversidade. Nesse contexto, este Juízo reconhece a importância e 

relevância do questionamento trazido pela referida associação, quando 

fez juntar, a estes autos, o esclarecimento da SEMA-MT sob os limites 

legais impostos para atividades desenvolvidas por seus Associados 

dentro da APA Nascentes do Rio Paraguai. O ordenamento jurídico 

brasileiro, por meio do art. 138 do NCPC, deixou a critério do juiz ou relator, 

solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, com representatividade adequada, considerando a 

relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a 

repercussão social da controvérsia, através da figura do amicus curiae. A 

jurisprudência do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460, se posicionou sobre o tema: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE 

HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA 

PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO 

ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A 

RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora 

possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula 

processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação 

no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses 

próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam 

contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A 

presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 

jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações 

diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos 

termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza 

predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A 

decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não 

compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de 

prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só 

suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”.( STF – 

ADI 3460 ED/DF – 12/02/2015). Ao relatar o processo supra citado, o Min. 

Teori Zavascki asseverou: "4. Realmente, o figurino do amicus curiae, ale 

m de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda na o conta com o abono 

de uma positivac ao mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento 

de perplexidades como essa. Algumas caracteri sticas, pore m, parecem 

marcar-lhe a esse ncia no ordenamento brasileiro: o amicus curiae e um 

colaborador da Justic a que, embora possa deter algum interesse no 

desfecho da demanda, na o se vincula processualmente ao resultado do 

seu julgamento, que na o atinge sua esfera juri dica em condic oes 

diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relac ao 

processual. E que sua participac ao no processo ocorre e se justifica, na 

o como defensor de interesses pro prios, mas como agente habilitado a 
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agregar subsi dios que possam contribuir para a qualificac ao da decisa o 

a ser tomada pelo Tribunal. A presenc a de amicus curiae no processo se 

da , portanto, em beneficio da jurisdic ao, na o configurando, 

consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” 

Portanto, com base nos fundamentos apresentados retro admito o 

ingresso da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio 

Paraguai, na qualidade de amicus curiae, tendo em vista a especificidade 

da demanda e a relevância da matéria, nos termos do art. 138, do NCPC, 

fixando desde já, nos termos do § 2º do mesmo art. 138, os limites de 

participação da Associação nos autos, apenas e tão somente no sentido 

de produzir provas que auxiliem este Juízo no julgamento da causa. 

Ademais, verifica-se que durante o trâmite processual, o Ministério Público 

juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, ser oportunizada 

aos requeridos a possibilidade de se manifestarem nos autos. Assim, 

determino a intimação dos requeridos para se manifestarem acerca dos 

documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, 

no prazo legal. Defiro o pedido do Ministério Público, quanto a produção de 

prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução 

neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no 

primeiro momento. Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público 

quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que os 

requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento. No tocante a 

prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a 

realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo. Portanto, 

NOMEIO JC Consultoria e Projetos Ambientais, com endereço localizado à 

Avenida Bosque da Saúde, 730, sala 01, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-070, 

fone: 65-99603- 8909, email: jc@jcagroambiental.com.br e 

danilo@jcagroambiental.com.br para realização de perícia. Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou 

reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos 

I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o 

determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 

95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia. Com as respostas aos quesitos formulados pelas 

partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). As preliminares 

alegadas serão analisadas quando da prolação de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 24 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ VITORASSI (EXECUTADO)

BELA ARTE HOME EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001098-78.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: BELA ARTE HOME 

EIRELI - ME, JORGE LUIZ VITORASSI Vistos etc. Intimem-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade 

de id. 28453070, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 24 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000860-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SANTOS LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LUIS MATIAS DE OLIVEIRA (REU)

GABRIELLY NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000860-93.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCILENE SANTOS LEMOS REU: JOÃO LUIS MATIAS DE 

OLIVEIRA, GABRIELLY NOGUEIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para informar endereço atualizado do réu, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000201-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MIRANDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000201-84.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ROGERIO MIRANDA 

DOS SANTOS Vistos etc. Em petitório de id.28817826 a parte autora 

requer seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de 

localização de bens para garantir a execução. Ora, somente em hipóteses 

extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas 

declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para 

garantir a execução. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: 

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de id. 28817826. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000554-27.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000554-27.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: SELMA MARIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar planilha atualizada do débito (art. 524, NCPC). 

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 24 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001190-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANCHES (EMBARGANTE)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 
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(ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos do Autor, para querendo manifestarem nos autos 

acerca da impugnação apresentada tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000056-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA DE RESENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000056-28.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DIVINO PEREIRA DE RESENDE Vistos etc. O 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 911/1969, possibilita ao credor fiduciário a 

utilização da ação executiva para ter adimplido o crédito a que tem direito 

e, desta feita, como no caso o requerido ainda não foi citado e os bens 

não foram localizados, afigura-se perfeitamente possível à aplicação do 

disposto no artigo 329, inciso I, do NCPC, com o aditamento da inicial de 

Busca e Apreensão para conversão em Ação Executiva. Ademais, com 

vistas aos princípios da economia e da celeridade processual torna-se 

imperativo o deferimento da conversão pleiteada pelo autor, porquanto no 

caso não houve a citação do requerido, sendo, portanto, perfeitamente 

possível à modificação do pedido ou da causa de pedir, nos termos dos 

artigos 329, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil. Aliás, nesse 

sentido é a jurisprudência, inclusive do TJ/MT, in verbis: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E TAMPOUCO DOS 

REQUERIDOS - ALTERAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - CONVERSÃO DO FEITO 

PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 – RECURSO 

PROVIDO. Antes de efetivada a citação do réu, é permitido ao autor 

modificar o pedido, de acordo com o previsto nos artigos 264 e 294 do 

CPC. Quando houver dificuldades para a localização do devedor e dos 

bens alienados, a conversão das ações não pode ser sustentada como 

obstáculo à alteração da demanda inicial, ainda mais se for levado em 

conta o caráter executivo do qual já se reveste a ação de busca e 

apreensão.” (TJ/MT - RAI nº 90437/2010, 2ª Câmara Cível, Relª. Desª. 

Maria Helena Gargaglione Povoas, J: em 10/03/2010). Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido e determino as seguintes providências: Intime-se a parte 

exequente para juntar a planilha atualizada do débito. Aportando a planilha, 

CITE-SE o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o, ainda, a parte 

devedora de que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo 

efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à 

penhora dos bens nomeados pelo exequente ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o executado dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Proceda-se a retificação no Sistema, eis 

que o feito processa-se em Ação de Execução. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000119-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (REU)

Maria da Conceição Mendes França (REU)

Gilmar Ferreira Mendes (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000119-19.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REU: FRANCISCO 

FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA, 

GILMAR FERREIRA MENDES Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com 

preceito condenatório c/c pedido liminar ajuizada por Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Francisco Ferreira Mendes Júnior, 

Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes. Foi 

postergada a análise da liminar no id. 11855583. Os Requeridos 

apresentaram contestação no id. 12459891. Foi indeferido o pedido liminar, 

no id. 16508684. A parte autora apresentou impugnação a contestação, 

no id. 17050020. As partes requeridas especificaram as provas que 

pretendiam produzir. É o relato. Decido. De início, verifica-se que durante o 

trâmite processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos 

autos, devendo, assim, ser oportunizada aos requeridos a possibilidade 

de se manifestarem nos autos. Assim, determino a intimação dos 

requeridos para se manifestarem acerca dos documentos colacionados 

pela parte autora durante o trâmite processual, no prazo legal. Defiro o 

pedido do Ministério Público, quanto a produção de prova testemunhal, 

contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo 

em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento. 

Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto a prova 

documental, tendo em vista a necessidade de que os requeridos se 

manifestem anteriormente a seu deferimento. No tocante a prova pericial, 

este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, 

por perito nomeado por este Juízo. Portanto, NOMEIO Paulo César de 

Oliveira, CPF: 164.939.311-34 RG: 383817 SSP/MT, Engenheiro Agrônomo 

– CREA MT 3.645/D, residente à Rua 15, casa 04, Quadra 23, Jardim 

Universitário – Cuiabá/MT, email: pcomt@terra.com.br para realização de 

perícia. Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, 

formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

465, §1º, incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito 

judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los 

(NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam 

prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir data da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos 

formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001467-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(AUTOR(A))

EDSON SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001467-72.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. 

LTDA - ME, EDSON SANCHES REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001467-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(AUTOR(A))

EDSON SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001467-72.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. 

LTDA - ME, EDSON SANCHES REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARA SCHINAIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000917-77.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: TANIA MARA SCHINAIDER Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de TANIA MARA 

SCHINAIDER, ambos devidamente qualificados nos autos, visando, com 

fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, que foi alienado fiduciariamente em garantia. Com a 

inicial, juntou os documentos. A liminar pretendida foi deferida (id. 

17320279). Foi colacionado auto de busca e apreensão (id. 22392121). A 

parte requerida permaneceu inerte (id. 17413685). Os autos vieram-me 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: 

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349.” Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte demandada, nos 

termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora na inicial. Efetivamente, a cognição do 

Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o 

processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja porque 

operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram corroboram 

esse desfecho. Com efeito, não bastassem os efeitos materiais 

produzidos pela revelia da devedora fiduciária, eis que, apesar de citado, 

não apresentou contestação e a parte autora demonstrou fazer jus à 

procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe à luz a 

mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, conforme 

demonstra notificação e o próprio contrato de financiamento entabulado 

entre as partes (ids.145145690/14514582). Em todo caso, repise-se, a 

revelia da parte requerida apenas corroborou esse entendimento, 

demonstrando o seu desinteresse com o andamento do feito. Por 

oportuno, convém deixar consignado que todo o trâmite do vertente 

procedimento seguiu o rito do Decreto-Lei nº 911/69, com a alteração da 

Lei nº 10.931/2004, de sorte que a incidência do § 1º do art. 3ª do aludido 

Decreto-lei se mostra imperativo, implicando dizer que após cinco dias de 

executada a liminar, tanto a propriedade como a posse, plena e exclusiva, 

do mencionado veículo consolidaram-se no patrimônio da credora 

fiduciária. Nesse ponto, é forçoso registrar que este magistrado comunga 

do entendimento de que tal consolidação operou-se independentemente de 

qualquer intervenção judicial, ou seja, basta que tenham decorridos 05 

(cinco) dias da execução daquela liminar, "ex vi" da exegese lógica e 

sistemática do § 1º do art. 3º do aludido Decreto-Lei, ‘in verbis’: “§ 1o 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO - LIMIMAR CONCEDIDA 

- CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - PROVA DO RECEBIMENTO VIA AR, ENVIADA PELO PROPRIO 

CREDOR, LEI 13043/2014 – POSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO VEÍCULO 

OBJETO DA LIDE - PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO APENAS DO 

VALOR CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS - DECRETO LEI 

911/69 - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004-. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

ASSENTO INTERPRETATIVO DA COLENDA DO STJ - APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

IMPOSSIBLIDADE – PAGAMENTO DE APENAS 66% DO DÉBITO- 

PERCENTUAL QUE NÃO SE APROXIMA DO VALOR TOTAL- HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. 1- A partir da vigência da Lei n. 

13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial 

seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se 

suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, 

desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se 

verifica no caso concreto. 2 - Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão do veículo, pagar a integralidade da 

dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo 

credor na inicial. 3- Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos 

casos em que o devedor já tiver arcado com grande parte do débito. 

Contudo, nos casos em que o devedor não tiver quitado a maioria da 

dívida, o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão se torna a 

medida mais prudente, objetivando assim assegurar o direito do credor. 4 - 

Honorários Advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, inteligência do art. 20, § 3º, do CPC”. (Ap 19234/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017). Portanto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 194 de 477



diante do conjunto probatório colacionado aos autos, o pedido da parte 

autora deve prosperar. Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou 

revogar a liminar eventualmente concedida. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora, confirmando a liminar deferida (id. 

5058211), para DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a 

parte autora a venda do referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do 

dispositivo supra, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou 

órgão similar, comunicando que a parte requerente encontra-se autorizada 

a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar. Advirto que a 

parte credora não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito (RT 532/208). Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma 

do § 2º, art. 85 do Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, devidamente corrigido. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I, art. 487, 

do Novo Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 25 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000611-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SOARES MENDES (REU)

Maycon Raphael Rorato (REU)

Sonia Maria Mendes Santos (REU)

Lucianna Regina Mendes Santos, (REU)

Stoessel Santos Filho (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000611-11.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

SONIA MARIA MENDES SANTOS, LUCIANNA REGINA MENDES SANTOS,, 

STOESSEL SANTOS FILHO, MARIZA SOARES MENDES, MAYCON 

RAPHAEL RORATO Vistos etc. Trata-se de ação civil pública com preceito 

condenatório c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Sonia Maria Mendes Santos, Lucianna Regina 

Mendes Santos, Stoessel Santos Filho, Mariza Soares Mendes e Maycon 

Raphael Rorato. Foi postergada a análise da liminar no id. 13536734. Os 

Requeridos apresentaram contestação no id. 14606273. Foi indeferido o 

pedido liminar, no id. 16586440. O Ministério Público apresentou 

impugnação a contestação, no id. 17273464. Foi determinado que as 

partes especificassem as provas que pretendiam produzir, no id. 

20656374. É o relato. Decido. Verifica-se que durante o trâmite 

processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos autos, 

devendo, assim, ser oportunizada aos requeridos a possibilidade de se 

manifestarem nos autos. Assim, determino a intimação dos requeridos 

para se manifestarem acerca dos documentos colacionados pela parte 

autora durante o trâmite processual, no prazo legal. Defiro o pedido do 

Ministério Público e dos requeridos, quanto a produção de prova 

testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste 

momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no 

primeiro momento. Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público 

quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que os 

requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento. No tocante a 

prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a 

realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo. Portanto, 

NOMEIO JC Consultoria e Projetos Ambientais, com endereço localizado à 

Avenida Bosque da Saúde, 730, sala 01, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-070, 

fone: 65-99603- 8909, email: jc@jcagroambiental.com.br e 

danilo@jcagroambiental.com.br para realização de perícia. Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou 

reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos 

I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o 

determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 

95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia. Com as respostas aos quesitos formulados pelas 

partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). As preliminares 

alegadas serão analisadas quando da prolação de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 26 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000928-72.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEUDET ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

MARIA MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM UITI SIMONINI ATSUTA (EXECUTADO)

EULIANE CAMELO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000928-72.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEUDET ALVES DE SOUZA, MARIA MARIM DE SOUZA 

EXECUTADO: WILLIAM UITI SIMONINI ATSUTA, EULIANE CAMELO 

GONCALVES Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Coisa Incerta 

com pedido Liminar de Arresto ajuizada por DEUDET ALVES DE SOUZA e 

MARIA MARIM DE SOUZA em face de WILLIAN UITI SIMONINI ATSUTA e 

EULIANE CAMELO GONÇALVES, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de id. 24370393, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela 

extinção do feito. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos, verifico, 

a parte exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito 

ora exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. 

Deixo de analisar embargos de declaração de id. 22231793, em virtude do 

pedido de extinção por pagamento espontâneo. Eventuais custas pela 

parte autora. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Às providências. Diamantino/MT, 23 de março de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZILDA DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000656-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000656-15.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: EDINEIDE DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: JOSE ARNALDO 

DA SILVA VIEIRA Vistos etc. Defiro cota ministerial de id. 23027909. 
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Intime-se a parte autora à acostar aos autos o laudo pericial e o estudo 

psicossocial relacionado ao processo tombado sob o nº 

491-64.2018.4.01.3604. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001414-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROLLEMBERG (AUTOR(A))

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 1º de Junho de 2020 às 

13:00 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000490-12.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATEUS CRIVELETTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMO a parte Autora da Audiência de Conciliação e Mediação designada 

para o dia 1º de Junho de 2020 às 14:00 hs, que será realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: 

O não comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC).

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002036-39.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BUENO BATISTONI (REQUERENTE)

M. E. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002036-39.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: M. E. D. A. B., ANDRESSA BUENO BATISTONI REQUERIDO: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos etc. Manifeste-se a parte requerente acerca da 

cota ministerial de id. 30481152. Após voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de março de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI A. PEDRIALLI (REU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA A MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO 

NEGATIVA DE ID. 26864570.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001470-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR GAMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001470-27.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JAQUELINE CARVALHO REQUERIDO: FRANCISMAR GAMA 

DA SILVA Vistos etc. Defiro pedido de id. 29933816. Faculto a 

procuradora do requerido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o instrumento procuratório a ela outorgado pelo requerido, sob pena 

de desentranhamento. Remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, 

designe audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do 

conciliador. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000115-11.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000115-11.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA LIMA REQUERIDO: BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA Vistos, etc. O pedido para deferimento da Justiça 

Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo 

Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade 

de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id. 28120359) demonstra que a parte autora 

não possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante do documento firmado pela parte autora, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela 

pode arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita a parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo 

a inicial e seus respectivos documentos. A despeito do pedido liminar 

efetuado pela parte requerente, este juízo se reserva para apreciar o 

pedido após a resposta do demandado. Neste sentido, valiosa se mostra a 

lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao 

afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar de escorado no 

‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de ineficácia do 

provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco de 

perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 
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PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Nos termos do artigo 334 do NCPC, remeta-se o presente 

feito ao CEJUSC, para que, designe audiência de conciliação/mediação de 

acordo com a pauta do conciliador. Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 23 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000329-02.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KETILA PATRICIA DA COSTA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000329-02.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: KETILA PATRICIA DA COSTA MESQUITA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça 

Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo 

Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade 

de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id. 29580711) demonstra que a parte autora 

não possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante do documento firmado pela parte autora, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela 

pode arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita a parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo 

a inicial e seus respectivos documentos. Nos termos do artigo 334 do 

NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência 

de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada 

a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 23 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001507-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALLETI TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REU)

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001507-88.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT 

REU: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI, GALLETI TRANSPORTES, 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação 

civil pública c/c pedido de medida cautelar promovida pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor de Município de Alto Paraguai e Galetti 

Transportes, Comércio e Representações Ltda – ME. Alega que no dia 

18/08/2017, foi promovida diligência nas dependências de uma área 

sediada em Alto Paraguai-MT, que revelou a execução de obras por 

maquinários da referida Municipalidade no referido local. Aduz que foi 

obtida cópia do Projeto de Lei nº 21/2017, datado de 07/08/2017, subscrito 

pela Prefeita Diane Vieira de Vasconcellos Alves, que previa a aquisição 

do referido imóvel, com área de 260.828 m², matriculado sob nº29.264 do 

CRI de Diamantino-MT, onde figurava como proprietária a sociedade 

empresária Galetti Tansportes, Comércio e Representações Ltda - ME. 

Assevera que a justificativa então apresentada para a referida aquisição, 

conforme se observa no corpo do referido projeto de lei, seria a obtenção 

de um espaço adequado para a realização de eventos culturais no 

município. Afirma que a documentação ainda foi suplementada pelo 

ex-Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento de Alto 

Paraguai-MT, Francisco Carlos de Araújo Barros, que deixou a referida 

pasta na atual gestão, em razão de reputar como lesivas as obras então 

promovidas no referido imóvel. Informa que Francisco Carlos de Araújo 

Barros figurava como proprietário do imóvel quando da elaboração do 

Projeto de Lei nº 21/2017, e que apenas passou a pertencer a Galetti 

Tansportes, Comércio e Representações Ltda – ME, quando da execução 

das obras de terraplanagem e limpeza, pela Prefeitura de Alto 

Paraguai-MT. Atesta que no período de execução de tais obras, para 

garantir um local seguro para a realização de eventos públicos em Alto 

Paraguai-MT, isso contrastava com a infraestrutura já instalada no Parque 

de Exposições pertencente à Municipalidade. Afirma que a aquisição do 

imóvel matriculado sob nº 29.264 do CRI de Diamantino-MT foi autorizada 

pela Lei municipal nº 497/2017, sancionada por Diane Vieira de 

Vasconcellos Alves em 19/09/2017, pelo preço de R$40.000,00, em oito 

parcelas. Ressalta que a documentação apresentada pelo Poder 

Executivo municipal, ao provocar o processo legislativo de aquisição do 

imóvel, revela que não foi deflagrado procedimento licitatório. Requereu, 

liminarmente, a suspensão da aquisição do imóvel matrícula do sob nº 

29.264 n o CRI de Diamantino-MT, interrompendo todos os pagamentos e 

obras executadas no imóvel, inclusive com a sustação de cheque emitido 

para tal finalidade; no prazo de 5 (cinco) dias apresentar cópia de todos 

os atos praticados em razão da Lei municipal nº 497/2017; discriminar as 

obras e melhorias promovidas no imóvel, com maquinário e servidores da 

Prefeitura de Alto Paraguai-MT; apresentar cópia das ordens de serviço, e 

demais documentos relacionados às obras promovidas nas dependências 

do referido imóvel, com maquinário e servidores da Prefeitura de Alto 

Paraguai-MT; o instrumento público de compra e venda; os empenhos, 

notas de liquidação e ordens de pagamento emitidas; comprovar o 

adimplemento das obrigações relacionadas nos itens, no prazo de 5 

(cinco) dias; responder por multa diária equivalente a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Foi notificado o Município de Alto Paraguai para se manifestar, 

no id. 18645410, contudo, o mesmo permaneceu inerte, no id. Vieram-me 

os autos conclusos. Para a concessão da liminar em pedido de tutela 

antecipada devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em 
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espécie, entendo não estarem presentes, por ora, os requisitos da 

verossimilhança das alegações nem da prova suficiente do receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Conforme se vê, a própria parte autora 

juntou a lei n. 497/2017, a qual autoriza a indenização a pagar de 1 imóvel 

para construção de parque de exposições, no id. 14003041, o que 

possibilita a sua aquisição. Nesse sentido: “(...); AÇÃO POPULAR – 

DESAPROPRIAÇÃO - DOAÇÃO DE IMÓVEL AUTORIZADA POR LEI 

MUNICIPAL – FOMENTO – INTERESSE LOCAL – AUSENCIA DE PREJUÍZO – 

Doação de imóvel a particular, objeto de desapropriação, fundada em lei 

municipal que autoriza tal procedimento com o intuito de fomentar a 

industrialização local, não se mostra ilegal ou lesivo ao patrimônio púbico, 

visto que realizado de acordo com dispositivo de lei e em consonância 

com os interesses da cidade, que será retribuída pelo aumento da receita 

tributária, além da ampliação do número de empregos oferecidos à 

comunidade”. (TJ – MS – Reexame de sentença – 4745.2006. 004745-3). 

Assim, o município tinha respaldo para efetuar a compra de imóvel para 

realização de quaisquer eventos, em que pese a existência de parque 

onde era realizado o evento EXPOALTO, como exemplo. Por outro lado, 

nesse caso a licitação pode ser dispensada, uma vez que se refere a 

compra de imóvel destinado ao atendimento das finalidades da 

administração, conforme previsto no art. 24 da Lei n°. 8.666/93. Assim, 

entendo que, por ora, os argumentos trazidos pela própria autora não são 

suficientes para abertura de inventário pelo município de Diamantino. Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Recebo a defesa de id. 

19993605 como contestação. Intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação. Diamantino, 26 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001122-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FREITAS LIMA OAB - SP278642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES ROMEIRO SOLER (REU)

OSWALDO SOLER JUNIOR (REU)

ALCEBIADES BERNARDO JUNIOR (REU)

MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO (REU)

MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES OAB - SP218270 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ MOCHON BRUNNER (CONFINANTES)

ANITA PAES DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001122-09.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES REU: OSWALDO 

SOLER JUNIOR, CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES ROMEIRO SOLER, 

MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO, ALCEBIADES BERNARDO 

JUNIOR, MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER Vistos, etc. Diante da 

manifestação de id. 29198434, defiro o pedido de id. 29170072. Proceda 

com a exclusão do polo passivo dos herdeiros OSWALDO SOLER JÚNIOR, 

CLÁUDIA CRISITINA GUIMARÃES ROMEIRO SOLER, MARIA CHRISITNA 

FUSTER SOLER BERNARDO e MARCELO ANTÔNIO FUSTER BERNARDO, 

todos herdeiros e seus respectivos cônjuges. Proceda com a inclusão do 

Espolio de Oswaldo Soler e Ivone Fuster Corby Soler, devidamente 

representado por seu inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 20 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002397-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA JAQUELINE TRAMONTIN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002397-56.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SILVANO DE SOUZA REU: LUANA JAQUELINE TRAMONTIN 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

SILVANO DE SOUZA em face da LUANA JAQUELINE TRAMONTIN, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 30113367, a 

parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos, verifico que a 

parte demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 23 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002401-93.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000670-62.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP EXECUTADO: 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING DE SOUZA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração (id. 20437997), 

interposto contra a decisão proferida em id. 2038064, afirmando haver 

omissão na “decisum”. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, 

eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos 

embargos declaratórios, SE identificam com as hipóteses elencadas no 

art. 1.022 do CPC. Isso porque, não foi apreciado o pedido de 

parcelamento das custas processuais. In casu, verifica-se que foi 

facultada a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Pois bem. Inicialmente, a parte autora 

requereu o pagamento das custas processuais parceladas. Com efeito, o 

§ 6º do art. 98, do CPC/2015 e o § 6º do art. 468 da CNGC (provimento 

41/2016/CGJ), assim dispõem, in verbis’: “Art. 468. A gratuidade da justiça 

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

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...). § 6o O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 
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processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

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

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. (...)” “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 6o Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. (...)” Coadunando com tal posicionamento, tem-se o 

ensinamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “A concessão de 

assistência judiciária pode ser parcial. No art. 98, §5º, Novo CPC está 

prevista a possibilidade da concessão de gratuidade para ato específico 

ou ainda a redução do percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, enquanto no §6º 

está previsto que o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. (NOVO Código de Processo Civil Comentado por artigo; Ed. 

Juspodivm; 2016; p.157).” Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO 

COM EFEITO INFRIGENTE e modificar a referida decisão nos seguintes 

termos: “DEFIRO o pedido para conceder o direito ao parcelamento das 

custas e despesas processuais em 06 (seis) vezes, nos termos o § 6º do 

art. 98, do CPC/2015 e o § 6º do art. 468 da CNGC (provimento 

41/2016/CGJ). Cite-se a parte executada para entregar a coisa 

individualizada na Cédula de Produto Rural (id. 20324913), no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 806, NCPC), ou, impugnar a escolha (art. 812, NCPC). 

Caso o executado entregue a coisa, lavre-se o respectivo termo (art. 807, 

NCPC), intimando-se a parte exequente para manifestar-se. Não sendo 

entregue ou depositada a coisa, expeça-se mandado de imissão na posse 

e ou busca e apreensão conforme for o caso (art. 806, § 2º, NCPC). Caso 

alienado a coisa já litigiosa, expeça-se mandado contra o terceiro 

adquirente (art. 808, NCPC). Fixo, desde já, os honorários advocatícios na 

razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como multa de 

R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, nos termos do art. 806, § 1º, 

do Novo Código de Processo Civil. Cite(m)-se. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às Providências.” Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 23 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000249-38.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002092-72.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR GUADANHIN PEREIRA DO CARMO OAB - SP378928 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO HENRIQUE NERO OAB - SP194802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002092-72.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOSE ROBERTO VATTOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por 

JOSÉ ROBERTO VATTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Instruiu a inicial com documentos. O 

requerente pugnou pelo pagamento das custas ao final do processo, id. 

27304690. Todavia, decisão de id. 28165692 indeferiu o pedido, tendo 

determinado o recolhimento de custas, no prazo de 05 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Certidão de id. 30206343 certificou decurso de 

prazo sem manifestação do requerente. Vieram-me os autos conclusos. É 

o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Pela análise dos autos, verifico 

que o cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o 

recolhimento das custas iniciais. Extrai-se da doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O autor deve fazer o pagamento 

das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa 

pela prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis 

estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não 

poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a 

petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 

283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou 

feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar 

a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição.” (Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante . 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 495) Na 

hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da 

decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o 

que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

novo CPC, verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 
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configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 

n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 

das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-78.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOBILE 2000 LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA OAB - MG78575 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000311-78.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MOBILE 2000 LTDA - ME EXECUTADO: CLEBER DA COSTA 

SOARES Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar inicial, juntando aos autos, documentos de ids. 

29512416, 29512418, 29512419, 29512429 e 29512431, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, NCPC). Às providências. 

Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000605-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000605-67.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO REU: OI S.A, OI S/A Vistos 

etc. Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 26 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002375-95.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DECLEVO VATTOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VATTOS OAB - 049.378.958-85 (REPRESENTANTE)

VITOR GUADANHIN PEREIRA DO CARMO OAB - SP378928 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO HENRIQUE NERO OAB - SP194802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002375-95.2019.8.11.0005. ESPÓLIO: 

ANTONIO DECLEVO VATTOS REPRESENTANTE: JOSE ROBERTO VATTOS 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas ajuizada por ESPÓLIO DE ANTONIO DECLEVO 

VATTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A. A inicial foi recebida em id. 

27891999. Foi determinada a juntada de declaração de imposto de renda e 

declaração de hipossuficiência, com intuito de comprovar impossibilidade 

de pagamento de custas, id. 29552252. A parte autora juntou petição 

pugnando pelo recolhimento de custas ao final do processo, não juntando 

a declaração de imposto de renda, no id. 30271751. Pois bem. Ressalta-se 

que os artigos 82, § 1º, e 98, § 6º, ambos do Código de Processo Civil, 

estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas 

de forma antecipada pelo autor da demanda, podendo, conforme o caso, 

se autorizado pelo Juízo, o seu pagamento de forma parcelada, vejamos: 

“Art. 82. [...] § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato 

cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”. 

“Art. 98 [...] § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. Portanto, a regra é no sentido de que 

a parte deve pagar as custas, de forma antecipada, podendo ser 

parcelada, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a 

isenção ao pagamento. Vislumbra-se que sequer é mencionado no 

dispositivo legal que rege a matéria, a possibilidade de adiamento da 

obrigação para o final do processo, mas sim apenas de parcelamento. 

Inviável, pois, a criação de uma terceira opção, destinada aqueles que, 

mesmo não litigando sob o pálio da justiça gratuita pretendem remeter o 

pagamento das custas ao término do processo. Nesse sentido, segue 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA- 

DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO 

FINAL DA LIDE- HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO 

ARTIGO 1.015 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO 

DESPROVIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol 

taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada 

por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a 

hipóteses de indeferimento de pagamento de CUSTAS ao FINAL da lide. 

Ainda que fosse possível a análise do recurso, os artigos 82, § 1º e 98, § 
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6º, ambos do CPC estabelecem que as despesas com CUSTAS 

processuais devem ser pagas de forma antecipada pelo autor da 

demanda, podendo, conforme o caso ser efetuado o pagamento de forma 

parcelada. ” (N.U 1006909-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019). 

Portanto, intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento de custas, 

no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 20 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002184-50.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GERALDO VATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR GUADANHIN PEREIRA DO CARMO OAB - SP378928 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO HENRIQUE NERO OAB - SP194802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002184-50.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): PAULO GERALDO VATTOS REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada 

por PAULO GERALDO VATTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Instruiu a inicial com 

documentos. O requerente pugnou pelo pagamento das custas ao final do 

processo, id. 27305156. Todavia, decisão de id. 28165080 indeferiu o 

pedido, tendo determinado o recolhimento de custas, no prazo de 05 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Certidão de id. 30205725 certificou 

decurso de prazo sem manifestação do requerente. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Pela análise dos 

autos, verifico que o cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que 

não houve o recolhimento das custas iniciais. Extrai-se da doutrina de 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O autor deve fazer o 

pagamento das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se 

de taxa pela prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e 

pelas leis estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços 

judiciários não poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser 

juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da 

ação (CPC 283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o 

pagamento ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor 

para emendar a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e 

cancelamento da distribuição.” (Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante . 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 

495) Na hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado 

da decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, 

o que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, 

do novo CPC, verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 

n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 

das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 23 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000723-43.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000723-43.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VIVIANA APARECIDA DA SILVA REU: AGUAS DE 

DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 201 de 477



INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por VIVIANA APARECIDA 

DA SILVA em face de ÁGUAS DE DIAMANTINO, ambos qualificados nos 

autos. A parte requerida apresentou contestação no id. 25143521. A 

autora apresentou impugnação a contestação no id. 26323670. A parte 

requerida pugnou pela produção de prova documental, no id. 26817862. 

Foi certificado que o autor deixou decorrer o prazo para se manifestar, no 

id. 27825955. É o relato. DECIDO. Em relação as provas requeridas pelas 

partes, neste momento processual, entendo absolutamente imprescindível 

a realização de prova documental. Dessa forma, defiro o pedido para a 

junta de histórico de consumo da parte autora. Intime-se a parte requerida 

para informar os demais documentos, os quais pretende a juntada, no 

prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 24 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001385-41.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: WESLEY DE OLIVEIRA Vistos 

etc. De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença e determinando as 

seguintes providências: Intime(m)-se, na(s) pessoa(s) de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo apresente impugnação (art. 525, NCPC); Faça-se constar 

na intimação supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, 

incidirão, sob o montante da condenação multa no percentual de 10% (dez 

por cento), e também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por 

cento), específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, 

do art. 523, do Novo Código de Processo Civil; Não sendo efetivado o 

pagamento, intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento 

da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), 

acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias 

específicas supra fixadas; Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se 

a sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na 

pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante 

legal, ou pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 24 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000314-33.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000894-97.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL VITOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000894-97.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. EXECUTADO: JOANIL VITOR DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial ajuizada por CNF ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA em face de JOANIL VITOR DE OLIVEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id.28929801, 

as partes transigiram, pugnando pela homologação e suspensão do feito. 

É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que as 

partes transigiram, no id. 28929801. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes litigantes, e por consequência, SUSPENDO o 

aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de 

modo que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Custas e honorários conforme pactuado. Às providências. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002259-89.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO MANOEL SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002259-89.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: CECILIO MANOEL SOARES Vistos etc. Trata-se de Ação 

Busca e Apreensão ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO S/A em face da CECÍLIO MANOEL SOARES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 28476621, a 

parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos, verifico que a 

parte demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 
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sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 25 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000955-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000955-55.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUZINEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE 

SANTANA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial 

ajuizado por LUZINEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS SOUZA, devidamente 

qualificados nos autos. Relata que na data de 04 de junho de 2016, o seu 

marido, JOSÉ SANTANA DE SOUZA veio a falecer. Afirma que tinha 

ciência que o requerido tinhas valores depositados e saldo FGTS na Caixa 

Econômica Federal. Requereu a expedição de alvará judicial competente 

para levantamento dos valores. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário relato. DECIDO. Como é cediço, os saldos bancários e valores 

contidos na caderneta de poupança de pessoa já falecida são de direito 

de dependentes ou sucessores, independentemente de inventário, bem 

como valores referentes ao FGTS. Quanto ao levantamento desses 

valores, a Lei 6.858/80 é clara e prevê: “Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento”. “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou 

sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em 

favor do Fundo de Previdência e Assistência Social”. No caso em 

concreto, verifica-se que conforme ofício do INSS não existem 

dependentes cadastrados em nome do falecido. Ademais, existe saldo 

bancário em favor do falecido no id. 22482626, possibilitando seu 

levantamento. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados 

e com amparo no artigo 666 NCPC c/c artigo 2º Lei 6858/80, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO para liberação 

dos valores depositados junto à conta vinculada existente em nome de 

JOSÉ SANTANA DE SOUZA em favor da herdeira LUZINEIDE 

NASCIMENTO DOS SANTOS SOUZA. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do NCPC). 

Sem custas em face da gratuidade. Expeça-se o Alvará, arquive-se. P.R.I. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001087-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CRISTINA CAMPANHOLI SANTOS (REU)

ALMIR DE PADUA MALAQUIAS JUNIOR (REU)

FRUTOS DE GOIAS SORVETES DIAMANTINO LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001087-15.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: FRUTOS DE GOIAS SORVETES 

DIAMANTINO LTDA - ME, NAYARA CRISTINA CAMPANHOLI SANTOS, 

ALMIR DE PADUA MALAQUIAS JUNIOR Vistos etc. Diante da petição de 

id.1001087-15, proceda-se com o cancelamento da distribuição destes 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001063-84.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO YANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAYER S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001063-84.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: JOAO ROBERTO YANO EMBARGADO: BAYER S.A Vistos 

etc. Inicialmente, passo a análise do pedido de Justiça Gratuita. Com efeito, 

verifico que a parte requerente em sua peça vestibular, pugna pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir 

condições de arcar com as custas processuais. Contudo, diante da 

situação fática, entendo que deve o magistrado valer-se de critérios 

objetivos, com o fim de apurar se o requerente possui ou não condições 

de suportar as despesas processuais. Primeiramente, analisando o caso 

sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o acesso à justiça é 

garantia individual e fundamental do cidadão. O legislador constituinte para 

viabilizar o acesso a justiça disponibilizou meios para o alcance da 

prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da assistência judiciária 

gratuita, garantia esculpida na Constituição da República e vigente no 

NCPC, sendo que esta assistência consubstancia-se, além da condição de 

pobreza, pelo aspecto da impossibilidade de custear os atos processuais 

sem prejuízo próprio ou de seus familiares. Entretanto, conforme leciona 

Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, quando na dúvida fundada 

quanto à pobreza: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, 

pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil – 

Comentado, 9ª ed. Ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 1184). No caso em comento, a parte autora não 

demonstrou diante dos documentos colacionados aos autos 

impossibilidade em arcar com as custas do processo, uma vez que possui 

vários bens imóveis declarados em seu imposto de renda. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000470-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARO ALVES CARIOCA 01956490108 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000470-55.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

AMARO ALVES CARIOCA 01956490108 Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
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S.A em face de AMARO ALVES CARIOCA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando, com fundamento no Decreto-Lei n. 

911/69, a busca e apreensão do bem descrito na inicial, que foi alienado 

fiduciariamente em garantia. Com a inicial, juntou os documentos. A liminar 

pretendida foi deferida (id. 21468599). Foi colacionado auto de busca e 

apreensão (id. 22019571). A parte requerida permaneceu inerte (id. 

22727074). Os autos vieram-me conclusos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso II do art. 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” Dessa forma, de 

início, DECRETO a revelia da parte demandada, nos termos do inciso II do 

art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na inicial. Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se 

às provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra 

pronto para a prolação de sentença, seja porque operou o fenômeno da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, seja porque os 

próprios documentos que a instruíram corroboram esse desfecho. Com 

efeito, não bastassem os efeitos materiais produzidos pela revelia da 

devedora fiduciária, eis que, apesar de citado, não apresentou 

contestação e a parte autora demonstrou fazer jus à procedência do 

pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe à luz a mora da parte 

devedora quanto ao pagamento das prestações, conforme demonstra 

notificação, protesto e o próprio contrato de financiamento entabulado 

entre as partes (ids.19441009, 19441010, 19441011). Em todo caso, 

repise-se, a revelia da parte requerida apenas corroborou esse 

entendimento, demonstrando o seu desinteresse com o andamento do 

feito. Por oportuno, convém deixar consignado que todo o trâmite do 

vertente procedimento seguiu o rito do Decreto-Lei nº 911/69, com a 

alteração da Lei nº 10.931/2004, de sorte que a incidência do § 1º do art. 

3ª do aludido Decreto-lei se mostra imperativo, implicando dizer que após 

cinco dias de executada a liminar, tanto a propriedade como a posse, 

plena e exclusiva, do mencionado veículo consolidaram-se no patrimônio 

da credora fiduciária. Nesse ponto, é forçoso registrar que este 

magistrado comunga do entendimento de que tal consolidação operou-se 

independentemente de qualquer intervenção judicial, ou seja, basta que 

tenham decorridos 05 (cinco) dias da execução daquela liminar, "ex vi" da 

exegese lógica e sistemática do § 1º do art. 3º do aludido Decreto-Lei, ‘in 

verbis’: “§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO - LIMIMAR CONCEDIDA 

- CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - PROVA DO RECEBIMENTO VIA AR, ENVIADA PELO PROPRIO 

CREDOR, LEI 13043/2014 – POSSIBILIDADE- RESTITUIÇÃO VEÍCULO 

OBJETO DA LIDE - PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO APENAS DO 

VALOR CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS - DECRETO LEI 

911/69 - ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004-. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

ASSENTO INTERPRETATIVO DA COLENDA DO STJ - APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

IMPOSSIBLIDADE – PAGAMENTO DE APENAS 66% DO DÉBITO- 

PERCENTUAL QUE NÃO SE APROXIMA DO VALOR TOTAL- HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. 1- A partir da vigência da Lei n. 

13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial 

seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se 

suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, 

desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se 

verifica no caso concreto. 2 - Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil, os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão do veículo, pagar a integralidade da 

dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo 

credor na inicial. 3- Aplica-se a Teoria do Adimplemento Substancial nos 

casos em que o devedor já tiver arcado com grande parte do débito. 

Contudo, nos casos em que o devedor não tiver quitado a maioria da 

dívida, o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão se torna a 

medida mais prudente, objetivando assim assegurar o direito do credor. 4 - 

Honorários Advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, inteligência do art. 20, § 3º, do CPC”. (Ap 19234/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017). Portanto, 

diante do conjunto probatório colacionado aos autos, o pedido da parte 

autora deve prosperar. Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou 

revogar a liminar eventualmente concedida. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora, confirmando a liminar deferida (id. 

5058211), para DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a 

parte autora a venda do referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do 

dispositivo supra, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou 

órgão similar, comunicando que a parte requerente encontra-se autorizada 

a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar. Advirto que a 

parte credora não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito (RT 532/208). Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma 

do § 2º, art. 85 do Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, devidamente corrigido. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I, art. 487, 

do Novo Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 25 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-96.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000519-96.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ROBSON MENDES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Defiro o pedido de prova pericial. Nomeio como perito do Juízo o médico 

Dr. Manoel Loureiro Neto, localizado na Rua Conceição, Bairro São 

Benedito, nesta Cidade, fone: (65) 3336-2426, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II). Apresentados os 

quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 

465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

que para efetuar o pagamento dos honorários periciais, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de os autos possam prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a 

entrega do laudo, a partir data da realização da perícia. Com as respostas 

aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, 

§ 1º). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-75.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000016-75.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): VALTER PEREIRA GOMES REU: INSS Vistos, etc. Dá análise 
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do pedido de id. 23670290, a parte requerida pugnou pelo revigoramento 

do pedido da inicial, do que concerne a prova emprestada, informando que 

se comprova através de laudo médico judicial a sua incapacidade parcial e 

permanente. Pois bem. A parte requerente sequer informou se essa prova 

emprestada consta em algum processo, bem como se trata de laudo 

médico judicial, a mesma teria que juntar na própria inicial. Portanto, 

intime-se a parte autora para informar em que processo a prova 

emprestada está presente. Com a resposta, voltem os autos conclusos. 

Às providências. Diamantino, 26 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000788-38.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BENAMOR FERILLES OAB - RJ152961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000788-38.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA REU: ARLINDO 

JOSE VILELA Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo legal, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Diamantino, 26 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134237 Nr: 881-18.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, ELdS, AdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Intimação da Dra. Dayane Juraci de Souza OAB/MT nº 24.514, na 

qualidade de patrona da parte denunciada ALICIO DA SILVA ARRUDA, 

para que no prazo legal apresente às razões do recurso de apelação 

interposto pelo sentenciado às fls. 482.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-54.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000526-54.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JULIANA RIBEIRO 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-39.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000527-39.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JULIANA RIBEIRO 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-75.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERIDO)

CACIO ALVES PINHEIRO (REQUERIDO)

V. LUCIA DE ARRUDA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000695-75.2019.8.11.0005. REQUERENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: V. LUCIA DE ARRUDA PINHEIRO - ME, MATHEUS DE ARRUDA 

PINHEIRO, CACIO ALVES PINHEIRO Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de ação de indenização proposta por DOUGLAS DE OLIVEIRA em 

face de ELETRÔNICA VIDEO E SOM, MATHEUS PINHEIRO e CÁCIO ALVES 

PINHEIRO, todos qualificados nos autos. Narra a parte autora, que dia 27 

de novembro de 2017 procurou os serviços especializados dos 

requeridos para realizar o conserto de seu televisor da marca LG - 55 de 

polegadas, uma vez que o televisor não aparecia imagem, funcionado 

normalmente áudio, estradas laterais, USBs, e etc. Informa que os 

requeridos realizaram diagnostico do aparelho, e afirmaram que o defeito 

estaria unicamente na “PLACA” do televisor, e com a troca da placa tudo 

voltaria ao funcionamento normal, alegando ainda, que o pagamento da 

dita peça, ficaria no valor de R$ 359.00 (TREZENTOS E CINQUENTA E 

NOVE REAIS), tendo o autor pago pelo valor da peça à vista. Argumenta 

que no dia 25 de janeiro de 2018, por livre e espontânea vontade, se 

dirigiu ao estabelecimento dos requeridos, para obter informações quanto 

o aparelho, pois estaria há quase 2 (dois) meses sem televisão, sendo 

informado pelos requeridos que o aparelho ainda não tinha sido reparado 

e que a TV não funcionava mais nada, tendo o autor concedido mais 

prazo aos requeridos. Aduz que durante meses contínuos, procurou os 

requeridos para esclarecimentos sobre a situação do aparelho, tendo 

sempre como resposta que “em breve estariam entregando o televisor em 

condições de uso”. Sustenta, por fim, que na última vez que esteve no 

estabelecimento comercial da ré os requerido Cacio o tratou de forma 

agressiva e mandou que ele “procurasse os seus direitos” além ter lhe 

agredido, que inclusive, culminou com uma lesão irreversível em uma das 

mãos, situação esta que gerou o processo criminal Cód. nº 135056, lotado 

na segunda vara (juizado especial criminal, e mesmo procurando apoio 

junto ao PROCON o imbróglio não foi resolvido. Os requeridos, por outro 
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lado, arguiram preliminares, e no mérito, sustentam que a demora na 

entrega do produto ocorreu por culpa exclusiva do autor, já que ele não 

comprou as peças necessárias para o conserto do produto, e a agressão 

que o autor alega ter sofrido, na verdade foi o requerido Cacio quem 

sofreu, requerendo, assim, a improcedência do pedido Das preliminares a) 

Decadência Não há o que se falar em decadência, em razão de vício do 

produto, uma vez que a presente ação tem como objeto não 

especificamente o vício da TV, já que o requerido foi procurado justamente 

para realizar o conserto, e sim toda a narrativa que ocorreu para que 

houvesse o conserto. Diante do exposto, AFASTO a preliminar. b) 

Complexidade da causa – Necessidade de perícia Os elementos de prova 

coligidos aos autos são suficientes para proferir uma decisão segura 

sobre a causa, não havendo necessidade para a realização de perícia, de 

modo que AFASTO a preliminar. c) Ilegitimidade passiva Analisando 

detidamente aos autos, verifica-se que apenas os requeridos 

ELETRÔNICA VIDEO E SOM e CÁCIO ALVES PINHEIRO são legítimos para 

figurar no pólo passivo da demanda. O primeiro porque se trata da 

empresa contratada para prestar os serviços, e o segundo requerido, 

representante da empresa, por ser o responsável por realizar o conserto 

da TV. O requerido Matheus Pinheiro, por outro lado, não deve figurar no 

pólo passivo da demanda, uma vez que somente realizou a compra da 

peça a pedido do seu pai, Cacio Alves Pinheiro, não possuindo qualquer 

relação negocial direta ou indireta com o autor e com os fatos que 

culminaram com a propositura da demanda. Em razão do exposto, 

RECONHEÇO a ilegitimidade passiva de MATHEUS PINHEIRO para figurar 

no pólo passivo da demanda, e por consequência, julgo extinto o processo 

em relação a ele, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil. Superada as preliminares, passo ao mérito. Inicialmente, 

não há o que se falar em revelia da empresa Eletrônica Vídeo e Som, ante 

a ausência de juntada carta de preposição na audiência de conciliação, 

uma vez que o próprio proprietário, Sr, Cacio Alves Pinheiro, compareceu 

a todos os atos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que 

compete à parte autora apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 

373, I,) e à ré a apresentação de fatos impeditivo, extintivos e 

modificativos do direito da autora (art. 373, II). A parte autora sustenta que 

sofreu danos morais e materiais em razão da demora no conserto de uma 

TV, bem como na conduta adotada pelo requerido Cacio durante as 

tratativas para realizar o conserto. É incontroverso nos autos que o autor 

realizou o pagamento do valor da peça solicitada pelo requerido para o 

conserto da TV, no valor de R$ 309.00 (TREZENTOS E NOVE REAIS), nota 

fiscal ID. 20413322 - Pág. 1. A questão está estritamente relacionada no 

por que não houve o conserto da televisão. Pois bem. O autor sustenta 

que procurou o requerido para realizar o conserto do produto, e o 

requerido aceitou realizar o conserto, alegando que o único problema 

estaria relacionado à placa do televisor, razão pela qual comprou a peça 

para que fosse realizado o conserto. Todavia, mesmo com a troca da 

peça, o defeito persistiu, inclusive, surgiram novos defeitos, e ao indagar 

o requerido Cacio sobre o conserto, este teria lhe pedido mais prazo para 

que fosse realizado e, por fim, acabou não consertando o produto, além 

de não ter devolvido o produto. O requerido, por outro lado, argumenta que 

desde o início informou acerca da complexidade no conserto da TV, pois 

se tratava de produto antigo, e após a constatação de que o problema 

persistiu mesmo com a troca da placa, informou ao autor sobre a 

impossibilidade de conserto, e inclusive, se propôs a devolver o dinheiro 

pago pela peça. Ocorre que o autor não quis o dinheiro e tampouco foi 

buscar o produto. Por fim, as partes entraram em vias de fato em razão do 

imbróglio. Pois bem. Apesar das alegações no que se refere ao conserto 

do produto, não há qualquer comprovação de que o requerido se 

comprometeu a realizar o conserto a qualquer custo, bem como acerca da 

sua responsabilidade nos outros defeitos que supostamente surgiram 

após a troca da peça e sua recusa em devolver o produto. Não há nos 

autos nenhum orçamento, não há nenhuma fotografia, não há nenhuma 

testemunha, que possam corroborar tais alegações. E apenas alegações 

não são hábeis a justificar uma condenação por danos morais, pois o 

dano moral, no caso, não é presumido. Não obstante, infere-se pelos 

Boletins de Ocorrência juntados aos autos, que as agressões foram 

recíprocas, portanto, não há também como justificar a condenação do 

requerido, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do 

autor ter sido agredido fisicamente, uma vez que o requerido também foi 

agredido, e tampouco em alegações sem qualquer comprovação quanto 

os motivos que levaram a persistência no do defeito do produto. Assim, 

considerando que não há demonstração da suposta violação aos direitos 

de personalidade do autor, não há o que se falar em condenação por 

danos morais. O pedido de devolução do valor pago, entretanto, merece 

guarida, Até porque restou incontroverso que o autor realizou a compra 

da peça para que o conserto fosse efetivado. No entanto, a devolução 

deverá ser de forma simples, já que não se trata de valor pago 

indevidamente e não ficou demonstrado que houve má fé dos requeridos 

na cobrança. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial para condenar os requeridos solidariamente, à devolução do valor 

pago pela peça da televisão, no valor de R$ 309.00 (trezentos e nove 

reais), valor constante na nota fiscal ID. 20413322 - Pág. 1, quantia que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da do pagamento e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e julgo 

improcedente o pedido de danos morais. Por consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, sem 

que haja interposição de recurso, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-40.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SB TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVECO FIAT BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001732-40.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SB TRANSPORTES EIRELI - 

EPP REQUERIDO: IVECO FIAT BRASIL LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos materiais, onde a 

parte autora narra que adquiriu da ré, em 14/07/2014, o veículo Caminhão 

Trator (Cavalo) Modelo Iveco Stralis 800S48TZ, zero quilômetro, com 

garantia de 12 meses, e para o trem de força garantia de 48 meses ou 

500.000km, o que ocorresse primeiro. Afirma que jamais deixou de realizar 

as revisões periódicas, contudo, que na última semana de setembro/2017 

o veículo apresentou problema durante viagem, e como o mesmo havia 

sido revisado em 08/09/2017, possuindo garantia de fábrica, acionou os 

serviços da empresa Torino, concessionária autorizada Iveco, onde havia 

adquirido o veículo. Narra que houve a remoção do veículo até a 

concessionária para diagnóstico e reparo, e que segundo esta houve um 

problema na unidade dos bicos injetores, que não estaria coberto pela 

garantia. Informa que teve que desembolsar, além de peças e mão de obra 

diretamente à Concessionária Torino, serviço de reparo e limpeza da 

Unidade Injetora junto a empresa CL Diesel Peças e Serviços, autorizada 

Bosch, que foi solicitado pela própria Concessionária. Sustenta que de 

acordo com o manual de garantia, os bicos injetores e portanto a sua 

unidade, fazem parte inseparável do motor do caminhão, não se 

encontrando nos itens excluídos por desgaste natural, razão pela qual o 

reparo deveria ter sido realizado em garantia. Requer a procedência da 

ação para que a ré seja condenada a lhe indenizar pelas despesas 

oriundas da não cobertura, uma vez que a ré deveria ter coberto os 

reparos realizados. A requerida apresentou contestação suscitando 

questões preliminares, e no mérito alega que o problema encontrado no 

motor do caminhão é decorrente da má utilização do automóvel e não de 

vício de fabricação. Aduz que foi identificado que a falha estava 

relacionava ao motor do caminhão, consistindo em quebra de um 
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componente chamado pistão, o que ocasionou vazamento em uma das 

unidades injetoras, e que a unidade injetora avariada foi imediatamente 

encaminhada ao fornecedor da fabricante, a BOSCH, que reportou à Ré a 

necessidade de negativa de garantia por ter detectado avaria de 

pulverização e leque das unidades por uso de combustível inadequado. 

Sustenta que o vazamento identificado nos bicos injetores (causa da falha 

alegada), consta dentre os itens excluídos da garantia do trem de força, 

sendo legítima a recusa da fábrica à promoção dos reparos sem custos, e 

que o vazamento relacionado à falha das unidades injetoras do motor é 

decorrente da negligência da parte Autora, pugnando pela improcedência 

da ação. Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo por necessidade 

de perícia, eis que os elementos de prova coligidos aos autos são 

suficientes para proferir uma decisão segura sobre a causa. Ademais, 

não há como ser realizada perícia no veículo, posto que os reparos 

necessários já foram realizados. Afasto também a preliminar de ausência 

de comprovação da qualificação tributária atualizada da ré, uma vez que 

intimada para comprovar o enquadramento tributário da empresa, a 

reclamante comprovou ser optante do simples nacional. Rejeito, ainda, a 

preliminar de ilegitimidade ativa da autora, uma vez que os documentos 

juntados pela própria requerida comprovam a propriedade do veículo pela 

parte reclamante, tal como o documento de id. 26817455 - Pág. 1, através 

do qual consta do registro do sistema da ré todas as informações acerca 

do veículo, inclusive o nome do proprietário. Ainda, também se constata 

prova da propriedade por meio do documento de id. 24906645 - Pág. 2, e 

das notas fiscais dos serviços juntadas pelo autor. Passo a julgar o mérito 

Inicialmente é de se anotar que a requerida sustenta a impossibilidade da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, sob o 

fundamento de que a parte autora não é o destinatário final do produto, 

uma vez que o veículo é utilizado pela parte como insumo/incremento à 

sua atividade econômica. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final." A expressão 

destinatário final de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não 

econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, 

enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade. 

Assim, ainda que o adquirente do bem não seja o seu destinatário final 

econômico, poderá ser considerado consumidor, desde que constatada a 

sua hipossuficiência perante o fornecedor na relação jurídica. No caso 

dos autos, tenho que resta comprovada a hipossuficiência da parte 

requerente, empresa de pequeno porte, posto que embora tenha adquirido 

o caminhão para fazer fretes, sua incapacidade de apontar qual o defeito 

técnico do caminhão configura sua vulnerabilidade diante da ré, dada a 

incapacidade de indicar ou de precisar qual o defeito do caminhão. 

Ademais, conforme apontado pela ré, esta trata-se de empresa que 

possui a linha mais completa de veículos do mundo, com patrimônio de R$ 

4.451.293.546,27 (quatro bilhões, quatrocentos e cinquenta e um milhões, 

duzentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte 

sete centavos), conforme se verifica do contrato social de id. 26817450 

pg. 15, de forma que também resta caracterizada a hipossuficiência 

econômica da parte requente perante a requerida. Nesse mesmo sentido é 

a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAMINHONEIRO. 

DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É relação de consumo a 

estabelecida entre o caminhoneiro que reclama de defeito de fabricação 

do caminhão adquirido e a empresa vendedora do veículo, quando 

reconhecida a vulnerabilidade do autor perante a ré. Precedentes. 2. 

Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a dificuldade de acesso à 

Justiça, é nula a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. A condição 

de vulnerabilidade do recorrido firmada a partir dos elementos de 

convicção constantes dos autos não pode ser revista em sede de recurso 

especial, em face do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 426563 PR 

2013/0366396-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 03/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

12/06/2014) CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. A 

expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, abrange quem adquire mercadorias para fins não 

econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, 

enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; 

espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do 

Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para prestar serviços que 

lhe possibilitariam sua mantença e a da família, apresentou defeitos de 

fabricação. Recurso especial não conhecido."(RESP 716877/SP, Rel. Min. 

ARI PARGENDLER, Terceira Turma, DJ 23.04.2007, p. 257) Dessa forma, 

perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma 

vez que o autor é parte vulnerável na relação firmada entre as partes. 

Portanto, é caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a inexistência de falha na prestação de seu serviço, 

incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição 

do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

No caso dos autos, a requerida se negou a aplicar a garantia de quatro 

anos ao defeito apresentado pelo veículo da parte autora, sob a 

justificativa de que o vazamento relacionado à falha das unidades 

injetoras do motor é decorrente da negligência do reclamante, que não se 

ateve às recomendações de manutenção do veículo e utilizou combustível 

inadequado. Contudo, em análise aos autos, verifico que a ré não 

comprovou que o defeito nas unidades injetoras do motor tenha como 

causa o uso de combustível inadequado, ônus que lhe incumbia (artigo 

373, inciso II, do CPC), o que seria facilmente constatado se no momento 

da avaliação do problema tivesse colhido amostra do combustível para 

análise, o que não houve. E não é só isso, em análise parecer técnico 

juntado aos autos pela parte requerida é possível observar que dentre as 

possíveis causas também encontra-se o superaquecimento, e não 

somente causa relacionada ao uso de combustível inadequado. Ademais, 

é de se registrar que o autor realiza todas as revisões na concessionária 

autorizada, sendo que em 08/09/2017, cinco dias antes do defeito 

apresentado pelo veículo, o requerente tinha realizado uma revisão, onde 

não há registro de qualquer irregularidade constatada e apontada pela ré 

na ordem de serviço que foi gerada. Portanto, o fato é que além de não 

restar comprovado que o combustível utilizado pelo autor era adulterado, 

ônus que incumbia a ré (artigo 373, inciso II, do CPC), o que poderia ter 

sido feito, conforme já exposto anteriormente, se a requerida tivesse 

colhido amostra do combustível para análise, a perícia juntada indica mais 

de uma possível causa, sendo que a única que poderia ser imputada ao 

autor não restou comprovada, e considerando todas as revisões devidas 

foram realizada na concessionária, não se pode imputar ao autor a 

responsabilidade pelo defeito apresentado. Logo, não há como ser 

afastada a responsabilidade da ré pela reparação dos defeitos 

apresentados ainda no prazo de garantia contratual, de forma que deverá 

restituir ao autor a quantia de R$ 23.296,00 (vinte e três mil, duzentos e 

noventa e seis reais) paga pelo conserto do veículo ante a negativa de 

cobertura pela ré, conforme se verifica das notas fiscais juntadas aos 

autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte reclamante 

para: - CONDENAR a parte reclamada a restituir a quantia de R$ 23.296,00 

(vinte e três mil, duzentos e noventa e seis reais) em favor da parte 

autora, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 

1% ao mês, desde citação. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito
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(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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MUNICIPIO DE DIAMANTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

DJENALVA MARIA BOABAID REGIS (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001333-11.2019.8.11.0005 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de 
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urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

visando compelir o Município de Diamantino e o Estado de Mato Grosso a 

fornecerem gratuitamente o medicamento Keppra 750 mg, 90 (noventa) 

comprimidos mensais, continuamente, conforme recomendado pelo 

profissional médico, à infante THAYNARA RÉGIS MENDES PEDROSO, sob 

o fundamento de que a autora não possui condições financeiras para 

custear a compra do medicamento, uma vez que mesmo não é fornecido 

pela Farmácia Municipal de Diamantino. Consta na inicial que a infante 

Thaynara conta atualmente com 07 anos de idade e precisa do uso regular 

e contínuo do medicamento Keppra 750 mg (90 comprimidos mensais) para 

seu bem-estar, tendo em vista ser portadora de Epilepsia, tipo grande mal, 

com atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor Narra que embora 

tenha sido buscado auxílio na Secretaria de Saúde do Município de 

Diamantino, não obteve o fornecimento do fármaco, devido este pertencer 

a categoria de alto custo, e que expedido ofício à Secretaria de Saúde do 

Estado de Mato Grosso, a fim de verificar a possibilidade de fornecimento 

do medicamento supracitado, em resposta, o Estado informou que o 

remédio não está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, 

não sendo contemplado pela Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais, sendo possível apenas o fornecimento de medicamentos 

alternativos para o tratamento de convulsão e epilepsia. Contudo, informa 

que a medicação prescrita pelo profissional pediatra não pode ser 

substituída, conforme consta no atestado médico, e que a genitora da 

infante não aufere renda, logo, não possuindo possibilidades financeiras 

de arcar com os custos do remédio. Assim, pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para que seja determinado aos requeridos o 

fornecimento do medicamento em questão Com a inicial vieram os 

documentos. Os autos foram remetidos ao NAT, cujo parecer consta do id. 

23897050. A tutela de urgência foi deferida, id. 23898102 - Pág. 1/2. 

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, requerendo a 

improcedência do pedido, id. 24456633 - Pág. 1/4. O MPE juntou 

impugnação reiterando pela procedência do pedido, id. 26219612 - Pág. 

1/7. Houve o declínio do processo para o Juízo da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, com base na Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019. Após, o Ministério Público interpôs agravo de 

instrumento com pedido liminar em face da decisão que declinou o 

processo para a Vara Especializada da Fazenda Pública, id. 26787498 - 

Pág. 1/14, cuja liminar não foi concedida. Em razão disso, o MPE interpôs 

agravo retido em face da decisão monocrática que não concedeu o efeito 

ativo/suspensivo ao agravo de instrumento, o qual foi acolhido, sendo 

reconhecida a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude de 

Diamantino para julgar e processar a demanda. Diante do exposto, o Juízo 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT 

reconheceu sua incompetência absoluta e devolveu os autos para esta 

Vara, id. 30484355 - Pág. 1. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, decreto a revelia do Município de Diamantino, sem, contudo, 

aplicar-lhes seus efeitos, uma vez que o feito versa sobre direitos 

indisponíveis, a teor do disposto no artigo 345, II do CPC. O caso em tela 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Menciona o artigo 196 da Constituição 

Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. De tal dispositivo, 

advém, por sua vez, a legitimidade das partes requeridas na medida em 

que o ‘Estado’ referido na disposição constitucional, acima transcrita, é 

sinônimo de Poder Público, com incumbência constitucional de proteger a 

vida e a saúde, independentemente da esfera governamental. Isto é, tal 

responsabilidade cabe também a União e ao Município, que são espécies 

que compõe o gênero Estado. Aliás, tal responsabilidade se encontra 

consubstanciada, na norma prevista no art. 23, II, da CF/88 que indica 

“cuidar da saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que afirma que a responsabilidade sobre a saúde de crianças e 

adolescentes é dever de todos. Ressalto que a descentralização dos 

serviços e ações do Sistema Único de Saúde, bem como as listas do SUS 

não afastam as previsões constitucionais existentes, não podendo, 

obviamente, se sobrepor à garantia constitucional do direito à saúde e a 

competência comum dos Entes Federados para cuidar dela. De qualquer 

sorte, sendo a referida responsabilidade de caráter solidário, o 

litisconsórcio é apenas facultativo, podendo ser ajuizada ação contra um 

ou qualquer outro ente Federado. Representa, pois, bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar 

políticas sociais e econômicas que visem garantir aos cidadãos o acesso 

universal e igualitário à assistência médico-hospitalar (STF - AI 396973/RS; 

Relator: Min. CELSO DE MELLO), pois trata-se de direito fundamental, 

esculpido no artigo 6º da Carta Magna, devendo haver o adequado 

provimento jurisdicional, sob pena de ferir direito básico do ser humano, a 

saúde. Dessa forma, embora o medicamento pleiteado não seja 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento, através do julgamento do TEMA 106 dos 

Recursos Repetitivos, quanto a possibilidade de concessão de 

medicamentos não incorporados em ato normativos do SUS, desde que 

preenchidos 3 (três) requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo 

médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste 

o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito; e c) existência de registro na ANVISA do 

medicamento. Vejamos a ementa do julgado: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. 

JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO 

SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS 

CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora 

recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, 

e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), 

necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, 

glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento 

pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi 

devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a 

medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para 

aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se 

que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por 

intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com 

os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de 

inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos 

constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, 

pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do 

medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. 

Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). 

Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, 

previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os 

casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 

1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em 

atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. 

Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão 

submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/04/2018, DJe 04/05/2018) No caso dos autos, a requerente demonstra 

o preenchimento de todos os requisitos. Há atestados médicos indicando a 

necessidade do medicamento, bem como a impossibilidade de sua 

substituição por outro medicamento similar fornecido pelo SUS para o 

tratamento da criança, id. 23760944 - Pág. 3/6. Id. 23760944 - Pág. 34 e id. 

23760944 - Pág. 88. Além disso, verifica-se pelo portal da ANVISA, na 

l i s t a 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4412457/Lista+A+03+03+202

0.pdf/f1aa4406-da1c-4471-9ce5-438f1345d75f, que o medicamento 

pleiteado, levetiracetam KEPPRA 750mg, é registrado pelo órgão desde 

2016. Não obstante, o medicamento pleiteado tem custo mensal de R$ 

927,26 (novecentos e vinte e sete reais e vinte e sis centavos), e a 

requerente se trata de pessoa hipossuficiente, sendo certo que arcar com 

o pagamento do medicamento colocaria em cheque a sua subsistência e a 

de sua família. Portanto, é consequência que deriva do próprio 

pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o fornecimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 208 de 477



medicamento, exames e eventuais intervenções necessárias devem ser 

disponibiliadas pelos entes públicos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, e determino ao Estado de 

Mato Grosso e ao Município de Diamantino/MT que forneçam a infante 

THAYNARA RÉGIS MENDES PEDROSO o medicamento levetiracetam 

KEPPRA 750mg (90 comprimidos mensais), por tempo indeterminado, bem 

como, ainda, providenciem os demais aparatos que a criança necessitar 

para o tratamento do problema de saúde, mediante prévia comprovação 

nos autos. Ratifico a tutela de urgência deferida nos autos. Por 

consequência, julgo extinto o processo, que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Dê ciência ao MPE. Transcorrido o 

prazo recursal, sem manifestação, certifique-se e arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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MARIA DE FÁTIMA MACHADO (REQUERIDO)

MARIA DE FATIMA MACHADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002290-12.2019.8.11.0005 REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS DE 

ARAUJO BARROS REQUERIDO: MARIA DE FATIMA MACHADO - ME, 

PATRICIA SIQUEIRA MAY, MARIA DE FÁTIMA MACHADO, ALESSANDRO 

SILVA SANTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Narra o autor que firmou com os Réus Alessandro Silva Santos e Patrícia 

Siqueira May um negócio jurídico em 25 de maio de 2018, onde emprestou 

o valor de R$ 4.760,00 (Quatro mil e Setecentos e sessenta reais) a eles, 

tendo como garantia de pagamento, o título de crédito emitido por Maria de 

Fátima Machado – ME. Informa que os Réus não cumpriram com sua 

obrigação, eis que a cártula foi apresentada para compensação no dia 26 

de junho 2018, sendo devolvida pelo motivo 11, por fim, aduz que buscou 

o adimplemento junto aos Réus, mas sem êxito. A ré, em defesa, arguiu 

preliminar de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e inadmissibilidade do 

rito antes a necessidade de perícia, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto 

para condenação do autor ao pagamento de indenização por danos 

morais. Logo após, o autor apresentou impugnação. Pois bem. O autor 

esclarece em sua impugnação que o título de crédito foi emitido ao 

portador, e repassado para terceiro, que passou a constar como 

beneficiário no título, Antônio C. C. Nascimento. Aduz que e em razão do 

cheque ter sido devolvido, por ausência de fundos, teve que arcar com o 

pagamento da referida cártula. Assim, considerando que o autor 

endossou o título para o beneficiário nominalmente, para que pudesse 

reaver o título, seria necessário que o atual beneficiário do título tivesse 

assinado como endossante no verso do título, transferindo ao autor o título 

de crédito, já que é a forma típica de transferência dos títulos, o que não 

ocorreu. Além disso, não consta nos autos que beneficiário tenha cedido 

o título ao autor, o que faria com que este último tivesse legitimidade para 

propor a presente ação. Portanto, considerando que tais fatos foram 

confessados pelo autor em sua impugnação, o reconhecimento de sua 

ilegitimidade deve ser acolhida. Além disso, considerando que não houve a 

análise meritória, o pedido contraposto resta prejudicado, não subsistindo 

sua tramitação de forma autônoma. Nesse sentido, vejamos julgado: 

EMENTA: EMBAGOS INFRINGENTES - PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - PEDIDO 

CONTRAPOSTO PREJUDICADO. O fato de os embargos infringentes terem 

sido interpostos antes do julgamento dos embargos declaratórios não tem 

o condão de obstar o seu conhecimento, visto ser induvidoso o interesse 

recursal da parte embargante, sobretudo em casos como o dos autos em 

que o acórdão em nada foi modificado com o julgamento daqueles 

embargos declaratórios. A apreciação do pedido contraposto depende da 

análise do mérito do pedido principal, e, em caso de extinção deste, 

restará prejudicado o exame daquele, uma vez que o pedido contraposto 

não pode ter tramitação autônoma a exemplo da reconvenção. (TJMG - 

Embargos Infringentes 1.0024.10.210213-4/003, Relator(a): Des.(a) José 

de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2018, 

publicação da súmula em 04/05/2018) Diante do exposto, reconheço a 

ilegitimidade ativa da parte autora e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase 

processual, a teor do que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

Edital intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003349-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ANTONIO DUARTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO PROCESSO n. 1003349-07.2017.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 2.529,26 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, 

Municipais]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Endereço: Maringá, 444, Centro, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: DIEGO ANTONIO 

DUARTE Endereço: Rua Maringá, 479, Primavera I, PRIMAVERA DO LESTE 

- MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado, atualmente em local incerto e não sabido, 

para para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e 

taxa judiciária referentes ao processo acima descrito, no valor de R$ 

557,81, conforme cálculo do ID 25794673. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANDREY CORDEIRO MANSO REZENDE 

OLIVEIRA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000935-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT22909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000935-31.2020.8.11.0037.s 

REQUERENTE: GENI IVONE SKRZER REQUERIDO: LAURO GVIAZDECKI 

Vistos etc. Em atendimento aos arts. 9 e 10 do CPC, determino a intimação 

da autora para que se manifeste acerca da incompetência deste juízo, 

conforme as regras de competência estabelecidas no art. 53 do CPC para 

o caso em tela, face ao último domicílio do casal estabelecido em 

Cotriguaçu/MT, vez que não há filho incapaz. Após, conclusos. Primavera 

do Leste, 25/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000436-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVEIRA DE BRITO OAB - MG143934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA BORGES STEIN OAB - MG165757 (ADVOGADO(A))

BRUNO MARQUES RIBEIRO OAB - MG114137 (ADVOGADO(A))

 

Intimar as partes, através de seus advogados, para manifestarem sobre o 

Relatório Informativo sob ID 30583545, informando novo endereço, nesta 

Comarca, para realização do estudo, no prazo de 15 dias, sob pena de 

devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000863-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. (AUTOR(A))

E. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000863-44.2020.8.11.0037. H.S AUTOR(A): LISSONE SCHNEIKER, EDNA 

GONCALVES DA SILVA Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC e determino que o feito tramite sob segredo de justiça. Quanto ao 

pedido inicial, sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. 

Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Serve a presente como Carta Precatória/Mandado e Ofício. 

Cumpra-se. Primavera do Leste – MT, 25 /03 /2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004192-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

LARISSA XAVIER DE SOUZA OAB - MT23564-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004192-98.2019.8.11.0037. H.S AUTOR(A): SILVIO DANIEL REU: 

MATHEUS DANIELI Vistos etc. HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Serve o 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 25/03/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001668-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. A. (REQUERENTE)

R. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001668-31.2019.8.11.0037. H.S REQUERENTE: RENATA ATILIO ALVES, 

RODRIGO DELMONDES DOS SANTOS Vistos etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Quitadas as custas, caso haja pendência, e certificado o trânsito em 

julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Serve o presente 

como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, __/__/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000578-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEODOSY FEFELOV (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006051-52.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI TERZINHA LACERDA PLAVIAK (DE CUJUS)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

dias.

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

Processo Número: 1004226-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (AUTOR(A))

P. D. A. (AUTOR(A))

V. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004226-73.2019.8.11.0037.s 

AUTOR(A): PATRICIA DE ASSIS, M. A. C., V. A. C. REU: FELIPE DAVI 

CERUTTI Vistos etc. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Quanto aos 

fundamentos da decisão referente ao pagamento das custas/taxas 

judiciárias, em que pese a norma administrativa ter se alterado, passando 

a constar na Seção 14, arts. 455 e 456 da CNGC, o certo é que não 

vislumbrei, para o caso em tela, fundamentos para a concessão do seu 

pagamento ao final do processo, notadamente em ações com patrimônio 

vultoso, como é o caso em tela. Friso que, se a parte autora se 

encontrasse em situação financeira desvantajosa em relação ao réu, o 

qual se encontra na posse de parte do patrimônio a ser partilhado, 

deveriam ter sidos postulados na inicial alimentos compensatórios, o que 

não foi feito. No mais, verifico que os embargos de declaração pretendem 

rever o cunho decisório da deliberação judicial, o que entendo incabível. 

Alega o embargante, ainda, contradição da decisum ao fixar os alimentos 

provisórios à filha do ex-casal. Não vislumbro qualquer contradição, tendo 

a ordem judicial pontuado os pontos relevantes quanto à necessidade das 

menores e possibilidade do réu, estando a decisão fundamentada nesse 

sentido. O que se denota, então, novamente, é a clara intenção da 

embargante de, por meio dos embargos de declaração, alterar o cunho da 

decisão, o que vislumbro como meio inadequado para tal desiderato. 

Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. 

INOCORRÊNCIA. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE 

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os 

embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, 

contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de 

correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem 

meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, 

rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos 

infringentes. 3. Embargos de declaração, opostos em 21/03/2016, 

rejeitados. (STF. EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 21.321 RIO 

GRANDE DO SUL. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento: 26/08/2016) Por 

fim, consta que a autora pretende a divisão dos lucros referente à 

empresa Felipe Davi Cerutti & Cia Ltda-Me, aduzindo omissão deste Juízo 

que não se manifestou sobre o pedido. Todavia, compulsando a exordial, 

verifico que o pedido não foi formulado em caráter de tutela de urgência – 

para a qual se exige, inclusive, a demonstração de probabilidade do direito 

e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do 

CPC), o que não ocorreu. Logo, pelos fundamentos acima esposados, 

rejeito os embargos de declaração, devendo a parte, que não se contentar 

com o conteúdo da decisão, interpor o competente recurso. A fim de dar 

prosseguimento ao feito, e sendo o pagamento das custas processuais 

pressuposto nesse sentido, intime-se a parte autora para comprovar nos 

autos o pagamento da primeira parcela. Após, conclusos para ulteriores 

deliberações. Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

26/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito 

[1]Anexo1.Fonte:http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPagina

s/15/509/Atualiza%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_08_2012_Prov_18_20

1 2 . p d f  [ 2 ]  A n e x o  2 . 

http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/b8b2d443-0bfe-439f-ae5d-4d5e3992

b393/cngc-judicial-original-com-alteracoes-biblioteca-digital-28-8-ate-provi

m e n t o - 4 2 - 2 0 1 9 - p d f  [ 3 ] 

http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/de5d4893-6b8d-4f29-bcac-d4e11b7

c 8 7 4 a / c n g c j u d i c i a l - 

original-com-alteracoes-biblioteca-digital-28-8-te-prov-41-19-pdf [4 ] 

SPENGLER, Fabiana M. Retalhos de Mediação. Santa Cruz do Sul: 

Esserenel Mondo, 2014

Citação

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

Processo Número: 1004226-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (AUTOR(A))

P. D. A. (AUTOR(A))

V. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004226-73.2019.8.11.0037.s 

AUTOR(A): PATRICIA DE ASSIS, M. A. C., V. A. C. REU: FELIPE DAVI 

CERUTTI Vistos etc. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Quanto aos 

fundamentos da decisão referente ao pagamento das custas/taxas 

judiciárias, em que pese a norma administrativa ter se alterado, passando 

a constar na Seção 14, arts. 455 e 456 da CNGC, o certo é que não 

vislumbrei, para o caso em tela, fundamentos para a concessão do seu 

pagamento ao final do processo, notadamente em ações com patrimônio 

vultoso, como é o caso em tela. Friso que, se a parte autora se 

encontrasse em situação financeira desvantajosa em relação ao réu, o 

qual se encontra na posse de parte do patrimônio a ser partilhado, 

deveriam ter sidos postulados na inicial alimentos compensatórios, o que 

não foi feito. No mais, verifico que os embargos de declaração pretendem 

rever o cunho decisório da deliberação judicial, o que entendo incabível. 

Alega o embargante, ainda, contradição da decisum ao fixar os alimentos 

provisórios à filha do ex-casal. Não vislumbro qualquer contradição, tendo 

a ordem judicial pontuado os pontos relevantes quanto à necessidade das 

menores e possibilidade do réu, estando a decisão fundamentada nesse 

sentido. O que se denota, então, novamente, é a clara intenção da 

embargante de, por meio dos embargos de declaração, alterar o cunho da 

decisão, o que vislumbro como meio inadequado para tal desiderato. 

Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. 

INOCORRÊNCIA. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE 

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os 

embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, 

contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de 

correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem 

meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, 

rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos 

infringentes. 3. Embargos de declaração, opostos em 21/03/2016, 

rejeitados. (STF. EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 21.321 RIO 

GRANDE DO SUL. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento: 26/08/2016) Por 

fim, consta que a autora pretende a divisão dos lucros referente à 

empresa Felipe Davi Cerutti & Cia Ltda-Me, aduzindo omissão deste Juízo 
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que não se manifestou sobre o pedido. Todavia, compulsando a exordial, 

verifico que o pedido não foi formulado em caráter de tutela de urgência – 

para a qual se exige, inclusive, a demonstração de probabilidade do direito 

e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do 

CPC), o que não ocorreu. Logo, pelos fundamentos acima esposados, 

rejeito os embargos de declaração, devendo a parte, que não se contentar 

com o conteúdo da decisão, interpor o competente recurso. A fim de dar 

prosseguimento ao feito, e sendo o pagamento das custas processuais 

pressuposto nesse sentido, intime-se a parte autora para comprovar nos 

autos o pagamento da primeira parcela. Após, conclusos para ulteriores 

deliberações. Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

26/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito 

[1]Anexo1.Fonte:http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPagina

s/15/509/Atualiza%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_08_2012_Prov_18_20

1 2 . p d f  [ 2 ]  A n e x o  2 . 

http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/b8b2d443-0bfe-439f-ae5d-4d5e3992

b393/cngc-judicial-original-com-alteracoes-biblioteca-digital-28-8-ate-provi

m e n t o - 4 2 - 2 0 1 9 - p d f  [ 3 ] 

http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/de5d4893-6b8d-4f29-bcac-d4e11b7

c 8 7 4 a / c n g c j u d i c i a l - 

original-com-alteracoes-biblioteca-digital-28-8-te-prov-41-19-pdf [4 ] 

SPENGLER, Fabiana M. Retalhos de Mediação. Santa Cruz do Sul: 

Esserenel Mondo, 2014

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007147-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BECKER DOERNER RADAELLI (REQUERENTE)

GIOVANI GONCALES RADAELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007147-05.2019.8.11.0037. H.S REQUERENTE: GIOVANI GONCALES 

RADAELLI, DANIELA BECKER DOERNER RADAELLI Vistos etc. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Friso que, no acordo entabulado, as partes já 

estabeleceram o valor da pensão alimentícia em percentual do salário 

mínimo, consoante se vê da petição inicial (importância de R$ 4.000,00, 

equivalente a 4,61 % do salário mínimo (4 salários e sessenta e um por 

cento) do salário mínimo. Transitada em julgado pagas as custas, se 

houver pendência,expeçam-se os documentos necessários. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se 

Seve a presente como Mandado, Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26/03/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003698-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANUFRIEV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Judicial Eletrônico 1003698-10.2017.8.11.0037 Liquidação de 

Sentença Requerente: Sérgio Anufriev Requerida: Ympactus Comercial 

Ltda - ME Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por 

Sérgio Anufriev em face de Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a 

declaração judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação 

do valor da condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, 

na pessoa de seu advogado, porém não apresentou contestação no 

prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$31.386,03 (trinta e um mil 

trezentos e oitenta e seis reais e três centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença. Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 04 de outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002063-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA APARECIDA DA SILVA MASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO para comparecer(em) à audiência designada, para 

CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 13/09/2017 as 14:30 horas, na sala 

de conciliação do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002731-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 19909062.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003703-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003703-32.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCAS WELTER REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de Liquidação de 

Sentença proposta por Lucas Welter em face de Ympactus Comercial Ltda 

ME, objetivando a declaração judicial da existência da relação jurídica 

contratual e a fixação do valor da condenação, com os acréscimos 

decorrentes da mora. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil, o requerido foi intimado, na pessoa de seu advogado, porém não 

apresentou contestação no prazo legal. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente a liquidação. A existência do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a quantia liquidada pela parte autora 

não foram questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada 

a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material 

probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo 

Isto posto, julgo procedente o pedido de liquidação de sentença e declaro 

a existência da relação jurídica contratual e fixo o valor da condenação em 

R$10.723,27 (dez mil setecentos e vinte e três reais e vinte e sete 

centavos), os quais já foram atualizados até a declinação do valor, 

devendo ser o valor atualizado por ocasião do cumprimento de sentença.. 

Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade efetiva, 

conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do cumprimento 

de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. Efetuadas as 

intimações pertinentes e havendo requerimento expresso de cumprimento 

de sentença (CPC, art.523, caput, do Código de Processo Civil), imediata 

conclusão. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 22 de setembro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001051-37.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO COSTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-23.2020.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ERISON JOABE DE OLIVEIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que intimei o perito Dr Reinaldo Prestes Neto via email da decisão 

de nomeação como perito nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000877-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANCIO BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 29686949.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002705-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que intimei o perito Dr Reinaldo Prestes Neto via email da decisão 

de nomeação como perito nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001125-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001125-91.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JONATHAN GOMES DE SOUZA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001193-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA SILVA MASCARENHAS (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001193-41.2020.8.11.0037. AUTOR(A): GUILHERME DA SILVA 

MASCARENHAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY ECHEVERRIA MACHADO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001191-71.2020.8.11.0037. AUTOR(A): SIRLEY ECHEVERRIA MACHADO 

TRINDADE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 
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assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001381-68.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Carlos dos 

Santos Lemos Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 
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órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001377-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DAMIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001377-31.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Juliane Damião 

Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000655-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000655-94.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Juliane dos Reis 

Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 
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conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001199-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANIEL TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001199-48.2020.8.11.0037. AUTOR(A): NATHANIEL TORRES REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de 

Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera 

do Leste). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça 

gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o 

pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, 

§3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em 

juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, 

na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será 

restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, 
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hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do 

médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o 

profissional perito deverá executar o Estado, por meio da justiça, para o 

recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O pagamento dos 

honorários periciais será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá formalizar o 

requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua qualificação e o 

número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) o endereço 

profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional; d) a área de atuação, destacando sua 

especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. O 

descumprimento das obrigações elencadas importará na substituição do 

perito e na perda do direito à remuneração, com devolução de eventual 

valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a 

exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada 

pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e 

demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área 

do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério 

Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em 

linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 

bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 

científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito 

e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003996-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DALLA CORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1003996-02.2017.8.11.0037 

Liquidação de Sentença Requerente: Maurício Dalla Corte Requeridos: 

Ympactus Comercial S/A, Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa 

e James Matthew Merril Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença 

proposta por Maurício Dalla Corte em face de Ympactus Comercial S/A, 

Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Matthew Merril, 

objetivando a declaração judicial da existência da relação jurídica 

contratual e a fixação do valor da condenação, com os acréscimos 

decorrentes da mora. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil, o requerido foi intimado, na pessoa de seu advogado, porém não 

apresentou contestação no prazo legal. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente a liquidação. A existência do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a quantia liquidada pela parte autora 

não foram questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada 

a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material 

probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo 

Isto posto, julgo procedente o pedido de liquidação de sentença e declaro 

a existência da relação jurídica contratual e fixo o valor da condenação em 

R$111.424,42 (cento e onze mil e quatrocentos e vinte quatro reais e 

quarenta e dois centavos), os quais já foram atualizados até a declinação 

do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do cumprimento de 

sentença. Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade 

efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do 

cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. 

Efetuadas as intimações pertinentes e havendo requerimento expresso de 

cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, do Código de Processo 

Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 25 de março 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUSTOSO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000667-11.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Jorge Lustoso 

Rodrigues Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 
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Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005289-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEDROSO OAB - DF47671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005289-70.2020.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança (Seguro - DPVAT) 

Requerente: Luana Pereira Silva Requerida: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

(Seguro - DPVAT), proposta por Luana Pereira Silva em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, objetivando o 

recebimento do seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 21 de maio de 2017, em Primavera do Leste -MT, outrossim, que 

em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometida 

por invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

contestou a ação, arguindo a ausência de nexo causal entre o dano e o 

acidente, bem como postulou pela necessidade de produção de prova 

pericial (Num.16830661). Perícia médica inclusa (Num. 24011707). As 

partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. Num. 25136009 e Num. 

25136015). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. do 

mérito A questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências 

legais para a concessão da indenização vindicada. Considerando a 

sentença como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para 

posterior conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização 

por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem 

preencher as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de 

benefício: I – comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, 

caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, 

consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de caráter 

permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o 

grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou parcial 

- esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa 

vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do material 

probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há nos 

autos de Ficha de Atendimento do Hospital e Maternidade São Lucas 

nº108228, confeccionado em data contemporânea ao acidente noticiado 

na inicial (Num. 14436013). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade média (50%) em membro inferior direito (70%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o 

dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência 

do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 
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APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMETE 

PROCEDENTE o pedido formulado por Luana Pereira Silva em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento da indenização por invalidez no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), 

acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento 

danoso e juros moratórios legais (CC, art.406), a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 15% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

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

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 25 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005924-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON RUFINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOELLNER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA Processo: 

1005924-51.2018.8.11.0037. “Por solicitação das partes, substituo as 

alegações finais orais por apresentação das razões finais escritas, que 

serão apresentadas pela parte autora e pelo réu, em prazos sucessivos 

de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo 

Civil. Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para 

julgamento. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001442-89.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE (AUTOR)

FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001442-89.2020.8.11.0037 

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Positiva e Negativa c/c Revisional 

de Contrato Requerentes: José Augusto Astutt Tannure e Outro 

Requerido: Banco do Brasil S/A Vistos etc. A parte autora postula, em 

sede de tutela de urgência, pela imposição da obrigação de não fazer pelo 

requerido, consistente na suspensão de todo e qualquer ato relacionado a 

inadimplência das Cédulas Bancárias nº 492.12.621, nº 491.103.023, nº 

492.102.622 e nº. 492.103.022, sob o fundamento de renegociação verbal 

celebrada entre as partes. Requer, no mérito, a imposição de obrigação de 

fazer, consistente na ratificação documentalmente do acordo verbal para 

renegociação dos débitos relativos às cédulas retro mencionadas; a 

declaração de inexigibilidade da condição imposta para confirmação da 

renegociação, especifica na desistência das ações judiciais em trâmite, a 

aplicação do Decreto nº 167/67, juros de mora de 1% ao ano, afastamento 

da capitalização de juros, o reconhecimento da ilegalidade na cumulação 

da comissão de permanência com o índice de correção monetária, 

inexistência de mora, exigibilidade das contas gráficas e repetição do 

indébito. Todavia, nos termos do artigo 330, §2o, do Código de Processo 

Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. Destarte, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 24 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS IENERICH (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000910-18.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Execução por Quantia Certa 

Exequente: Laboratório de BIO Controle Farroupilha Ltda. Executados: BR 

Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e Outros Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar documento indispensável à propositura da 

ação, consistente nos títulos executivos (duplicatas aceitas), em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 798, I, ambos do Código de 
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Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000568-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MARTINS SANTOS OAB - MT0018580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO D AMICO MADI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, para expedição do mandado 

de penhora e avaliação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000659-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOELLNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E 

PECUARIOS LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1000659-68.2018.8.11.0037 

Embargos à Execução Embargante: Fernando Goellner Embargada: Casa 

da Lavoura Comércio de Produtos Agrícolas e Pecuários Ltda. Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos por Fernando Goellner em 

face de Casa da Lavoura Comércio de Produtos Agrícolas e Pecuários 

Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Verificada a 

irregularidade da representação da parte, ante a renúncia do advogado 

constituído (Num.13680061), foi suspenso o curso processual e 

determinada a intimação do autor para saneamento do vício, mediante 

constituição de novo profissional com capacidade postulatória, em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 76, 

§1º, I, do Código de Processo Civil. A carta de intimação foi devolvida em 

razão da mudança domiciliar, sem comunicação ao juízo, presumindo-se 

válida, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Isso posto, inexistindo regularização da representação processual, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, X, c/c artigo 76, §1º, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais ante a ausência de recebimento da ação. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 25 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003138-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 20839370.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004556-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE HEINS TIEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1004556-07.2018.8.11.0037 

Ação de Obrigação de Fazer Requerente: Rosimeire Heins Tiem 

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por Rosimeire Heins Tiem em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do trâmite processual, a parte autora foi instada a comprovar o 

regular protocolo do requerimento administrativo, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Num. 25932667). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Não comprovado o regular requerimento administrativo, indefiro a 

petição inicial, com fulcro no artigo 330, III, do Código de Processo Civil e 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo estatuto legal. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 25 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001644-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA LEONIDA DUARTE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001644-03.2019.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Diferença do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais 

Requerente: Vilma Leonida Duarte Oliveira Requerida: Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta por Vilma Leonida Duarte Oliveira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, objetivando o 

recebimento da diferença do seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 11 de junho de 2017, quando trafegava com veículo 

automotor pela AV. São Paulo, em Primavera do Leste -MT, outrossim, que 

em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido 

por invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a carência de ação, em razão 

do recebimento administrativamente do valor devido. No mérito, aponta que 

o valor indenizatório já foi aplicado de acordo com a necessidade da lesão 

(Num. 20074570). Perícia médica inclusa (Num. 24013746). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. Num. 24576088 e Num. 

25161432). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. da 

preliminar Da Carência de Ação O reconhecimento pela requerida da 

invalidez parcial da parte autora, não obsta a discordância do grau de 

invalidez e acesso ao judiciário para discussão do pretendido direito. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

diferença da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 
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invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal nº42194, confeccionado em data contemporânea 

ao acidente noticiado na inicial (Num. 18983758). Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade intensa (75%) em membro inferior esquerdo 

(70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, a requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor e o 

direito a perceber a diferença do valor adimplido administrativamente. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

diferença da indenização, mediante prova documental, em observância ao 

disposto na Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser 

arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao 

dano moral, a caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio 

imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da 

personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas 

em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação 

efetiva da indústria do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula 

moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano 

em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano 

moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso 

dos autos não reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em 

especial porque não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar 

reparação dessa natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Vilma Leonida 

Duarte Oliveira em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT e condeno a respectiva seguradora ao pagamento da diferença da 

indenização por invalidez no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406), a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso do credor, antes do 

decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, mediante prévio cumprimento do disposto no 

artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 25 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007476-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELSON DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007476-51.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Ronielson dos Santos de Souza Requerida: Porto Seguro Cia de Seguros 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Ronielson dos Santos 
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Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros, objetivando o 

recebimento do seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 26 de agosto de 2018, quando trafegava com sua motocicleta pela 

AV. Paulo Cesar Aranda, em Primavera do Leste -MT, outrossim, que em 

razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por 

invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização 

de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta a falta de 

nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente noticiado, bem como 

que o valor indenizatório deve ser aplicado de acordo com a necessidade 

da lesão (Num. 19008388). Perícia médica inclusa (Num. 24013166). As 

partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. Num. 24575312 e Num. 

25113525). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das 

preliminares Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos 

autos o regular requerimento administrativo, sendo desnecessária a 

conclusão do respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que 

a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do 

polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal nº151921, confeccionado em data contemporânea 

ao acidente noticiado na inicial (Num. 1693110). Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade intensa (75%) em pé direito (50%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O 

ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o 

dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por decorrência 

do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Ronielson dos Santos Souza em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento 

da indenização por invalidez no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406), a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 15% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 
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advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

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

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 25 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003247-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 19747274.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001596-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BETA CASSEMIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001596-44.2019.8.11.0037 

Ação de Obrigação de Fazer Requerente: Angela Beta Cassemiro da Silva 

Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos 

etc. Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005042-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1005042-89.2018.8.11.0037 

Liquidação de Sentença Requerente: Eliana da Silva Queiroz Requeridos: 

Ympactus Comercial S/A, Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa 

e James Matthew Merril Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença 

proposta por Eliana da Silva Queiroz em face de Ympactus Comercial S/A, 

Carlos Nataniel Wanzeler, Carlos Roberto Costa e James Matthew Merril, 

objetivando a declaração judicial da existência da relação jurídica 

contratual e a fixação do valor da condenação, com os acréscimos 

decorrentes da mora. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil, o requerido foi intimado, na pessoa de seu advogado, porém não 

apresentou contestação no prazo legal. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente a liquidação. A existência do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a quantia liquidada pela parte autora 

não foram questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada 

a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material 

probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo 

Isto posto, julgo procedente o pedido de liquidação de sentença e declaro 

a existência da relação jurídica contratual e fixo o valor da condenação em 

R$12.461,06 (doze mil e quatrocentos e sessenta e um reais e seis 

centavos), os quais já foram atualizados até a declinação do valor, 

devendo ser o valor atualizado por ocasião do cumprimento de sentença. 

Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade efetiva, 

conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do cumprimento 

de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. Efetuadas as 

intimações pertinentes e havendo requerimento expresso de cumprimento 

de sentença (CPC, art.523, caput, do Código de Processo Civil), imediata 

conclusão. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 25 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032178-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PJe nº 1032178-15.2019.8.11.0041 Ação de Cobrança de Despesas 

Médicas e Suplementares relativa ao Seguro Obrigatório Requerente: 

Andrei Vinicius Gome de Oliveira Requerido: Porto Seguro Cia. de Seguros 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro 

Cia. de Seguros em face da sentença prolatada nos autos. A pretensão 

recursal fundamenta-se na omissão relativa à sucumbência mínima da 

parte requerida, supostamente pelo pedido ter sido julgado parcialmente 

procedente, com improcedência do valor pleiteado a título de 

ressarcimento e da indenização por danos morais. Regularmente intimada, 

a parte requerida sustentou, em síntese, a correção da sentença, ante a 

observância do disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Inexiste qualquer omissão no provimento judicial em 

análise. Com efeito, ao contrário do afirmado pela parte 

embargante/requerida, o pedido não foi julgado parcialmente procedente, 

mas procedente. Primeiro, não houve pedido de indenização por danos 

morais; segundo, o pedido de ressarcimento das despesas foi alternativo, 

sendo acolhido o valor dos gastos médicos comprovados. Logo, não há 

omissão. Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento 

adotado na sentença. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a 

interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a 

pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se 

prestam à reanálise das questões já decididas. Isto posto, rejeito os 

embargos de declaração opostos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 24 de junho de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006743-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOMOV S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MACHNIC - EPP (REU)

JOAO AVERSON MACHNIC (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 
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apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar d decisão 

do Id 30642276.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003383-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BORTOLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS OAB - RS64990 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON PACHECO BARROS OAB - RS6103 (ADVOGADO(A))

WESLEY VANZELLA BARROS OAB - RS88867 (ADVOGADO(A))

TIAGO JALIL GUBIANI OAB - RS79193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL INACIO SALIM (REU)

FARID FELICIO CASSEB FILHO (REU)

RENATA DO ESPIRITO SANTO SALIM CASSEB (REU)

MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO SALIM (REU)

AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 29862977.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003735-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS BORGES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 20392579.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001607-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARLIZE FROHLICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1001607-39.2020.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer para 

Fornecimento de Tratamento Médico Requerente: Marcia Marlize Frohlich 

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Outro Vistos etc. Desde o dia 30 de 

setembro de 2019, todas as ações relativas à saúde pública que aportam 

ao Poder Judiciário de Mato Grosso, e tenham no polo passivo o Estado de 

Mato Grosso, passaram a ser distribuídas para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, que passou a ser competente para 

julgar essas matérias. Desse modo, declino da competência e determino a 

imediata remessa dos presentes para a 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande (MT). Procedam-se as baixas e as 

comunicações pertinentes, com urgência. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003740-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 20351222.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003698-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANUFRIEV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Judicial Eletrônico 1003698-10.2017.8.11.0037 Liquidação de 

Sentença Requerente: Sérgio Anufriev Requerida: Ympactus Comercial 

Ltda - ME Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por 

Sérgio Anufriev em face de Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a 

declaração judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação 

do valor da condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, 

na pessoa de seu advogado, porém não apresentou contestação no 

prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$31.386,03 (trinta e um mil 

trezentos e oitenta e seis reais e três centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença. Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 04 de outubro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006204-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIANA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

RONIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, para expedição do mandado 

de penhora e avaliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002063-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA APARECIDA DA SILVA MASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO para comparecer(em) à audiência designada, para 

CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 13/09/2017 as 14:30 horas, na sala 

de conciliação do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005791-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISABEL MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL MOREIRA DOS SANTOS OAB - RO4171 (ADVOGADO(A))

HEDERSON MEDEIROS RAMOS OAB - RO6553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE RODRIGUES XAVIER (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar d decisão 

do Id 28313895.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003703-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003703-32.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCAS WELTER REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de Liquidação de 

Sentença proposta por Lucas Welter em face de Ympactus Comercial Ltda 

ME, objetivando a declaração judicial da existência da relação jurídica 

contratual e a fixação do valor da condenação, com os acréscimos 

decorrentes da mora. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil, o requerido foi intimado, na pessoa de seu advogado, porém não 

apresentou contestação no prazo legal. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente a liquidação. A existência do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a quantia liquidada pela parte autora 

não foram questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada 

a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material 

probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo 

Isto posto, julgo procedente o pedido de liquidação de sentença e declaro 

a existência da relação jurídica contratual e fixo o valor da condenação em 

R$10.723,27 (dez mil setecentos e vinte e três reais e vinte e sete 

centavos), os quais já foram atualizados até a declinação do valor, 

devendo ser o valor atualizado por ocasião do cumprimento de sentença.. 

Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade efetiva, 

conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do cumprimento 

de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. Efetuadas as 

intimações pertinentes e havendo requerimento expresso de cumprimento 

de sentença (CPC, art.523, caput, do Código de Processo Civil), imediata 

conclusão. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 22 de setembro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003742-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CHEFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 27250080.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002642-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BONAFE (REQUERENTE)

LENIMAR BONAFE (REQUERENTE)

EDIMAR BONAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002642-68.2019.8.11.0037 

Alvará Judicial Requerente: Lucimar Bonafe e Outros Vistos etc. Intime-se 

a parte autora para comprovar o cumprimento do requisito previsto no 

artigo 1º, V, da Lei nº 85.845 de 26 de março de 1981, em 15 (quinze) dias 

Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 

de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003762-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FREITAS DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões, em face do recurso e apelação juntado no Id 20384541.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002727-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DIVINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 
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do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências de conciliação do CEJUSC da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002850-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROESLER BARUFALDI OAB - RS55179 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências de conciliação do CEJUSC da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004496-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1004496-97.2019.8.11.0037 (PJe) Impugnação de Crédito Impugnantes: 

Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda. e Outras Impugnado: Girassol 

Agrícola Ltda. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo 

do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, cuja concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da 

Justiça do Trabalho, sendo o benefício indeferido acaso não comprovados 

os pressupostos normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. 

CONTRARIEDADE ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, 

XXXV E LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. 

Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de 

custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação 

judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do 

recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em 

consonância com a Súmula nº 86,do TST, logo, o processamento do 

recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da 

Súmula nº 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos 

constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega 

provimento. (AIRR - 1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador 

Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de 

Julgamento: 12/08/2015 , 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça 

Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente 

do trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do 

processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A 

jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse 

benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira 

excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o 

custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No 

caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento 

que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar no bojo da ação recuperacional, 

em valor expressivo, afasta, peremptoriamente, a presunção de 

incapacidade. Isso posto, acolho os embargos de declaração, sano a 

omissão e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o 

recolhimento de custas ao final. Por conseguinte, intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Transcorrido o prazo sem recolhimento, imediata conclusão. Acaso 

recolhidas as custas, intime-se a parte impugnada e o Administrador 

Judicial para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005607-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR ROMAN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000262-72.2019.8.11.0037 Ação de Busca e Apreensão Requerente: 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. Requerido: Marcelo Pereira Brandão 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S.A. em face de Marcelo Pereira Brandão, 

objetivando a consolidação da posse e propriedade do bem descrito e 

caracterizado na petição inicial, que lhe foi oferecido em alienação 

fiduciária. Deferida (Num. 17579092) e cumprida a liminar (Num. 

18113615), apesar de regularmente citado por oficial de justiça, o 

requerido quedou-se inerte, não apresentando resposta, consoante 

certidão inclusa (Num. 19973132). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A regularidade do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a constituição em mora não foram 

questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada a revelia 

voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material probatório 

incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a 

procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, 

julgo procedente o pedido, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, e 

consolido nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do 

bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar torno definitiva. 

Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, compete às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 

911/69. Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. Destarte, intime-se a instituição financeira Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. para apresentar a devida prestação de contas, em 

15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob 

pena da omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de 

multa de até vinte por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º); 

Baixe-se eventual medida judicial restritiva. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003440-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

oficio 153/2019 - certidao de nascimento de Renan Dias Pinto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000073-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LONARDONI NICOLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO OAB - CE27621 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006042-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004848-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

W. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000533-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY OAB - MT16369-B (ADVOGADO(A))

MOISES MARQUES NOBREGA OAB - SP60642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDSON ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ALCIDO NILSON (TESTEMUNHA)

AIRTON PERERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003127-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GIROLDO ROMAGNOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMPO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005012-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001164-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA SALES OAB - PR74516 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006278-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE OAB - MT0004200A (ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

PJe nº 1006278-13.2017.8.11.0037 Ação de Despejo c/c Cobrança de 

Aluguéis Requerente: Espólio de Antoninho Ravanello Requerida: Maristela 

Claro Allage Vistos etc. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de 

aluguéis proposta por Espólio de Antoninho Ravanello em face de 

Maristela Claro Allage, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A 

pretensão material fundamenta-se na falta de pagamento de aluguéis, 

totalizando o valor de R$415.011,79 (quatrocentos e quinze mil, onze reais 

e setenta e nove centavos), estando o contrato locatício desprovido de 

qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei nº 8.245/91. A parte 

autora postulou pela concessão da medida liminar, oferendo caução, na 

forma do artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91. A petição inicial foi instruída 

com o contrato de aluguel. Configurada a hipótese legal de despejo (Lei nº 

8.245/91, art. 59, §1º, IX), a medida liminar para desocupação foi 
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concedida (Num. 12620017). Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, a requerida apresentou contestação, acompanhada de 

reconvenção. Na contestação suscitou a prescrição parcial dos aluguéis, 

nos moldes do artigo 206, §3º, I, do Código Civil. Em reconvenção, 

informou ter promovido investimentos vultosos em benfeitorias úteis e 

necessárias, no valor total de R$551.241,27 (quinhentos e cinquenta e um 

mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), as quais 

valorizaram significativamente o imóvel, enquanto que os aluguéis não 

atingidos pela prescrição, acrescidos de juros de 1% ao mês e multa de 

2%, somam a quantia de R$188.524,58 (cento e oitenta e oito mil 

quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), devendo o 

RECONVINDO reembolsar à RECONVINTE a importância de R$362.716,69 

(trezentos e sessenta e dois mil setecentos e dezesseis reais e sessenta 

e nove centavos), postulando pela declaração de abusividade dos juros 

estabelecidos na cláusula segunda, na ordem de 3% (três por cento) ao 

mês. A parte autora impugnou a contestação e contestou a reconvenção, 

impugnando o pedido de assistência judiciária. Arguiu a inexistência de 

qualquer cláusula relativa à instalação de franquia no imóvel locado, bem 

como que eventual obra se trata de benfeitoria voluptuária. Afirmou a 

pactuação dos juros moratórios, bem como que a devolução dos cheques 

será feita por ocasião do recebimento dos aluguéis ou por determinação 

judicial. Quanto a arguição de prescrição, apresentou cálculos 

atualizados. Impugnou, por fim, os documentos apresentados pela parte 

contrária, postulando pela instauração de incidente de falsidade. A parte 

requerida/reconvinte impugnou a contestação. Intimadas para 

especificação de provas, a parte requerida/reconvinte postulou pela oitiva 

de testemunhas. Eis os fatos mais relevantes. Frustrada a tentativa de 

composição, passo a sanear o processo. Da prescrição A parte autora 

apresentou planilha de débito atualizada, na petição inicial, formulando 

pedido de mérito de despejo, possibilitando ao locatário, se quiser, elidir a 

liminar de desocupação do imóvel, mediante pagamento dos valores em 

atraso, acrescidos dos encargos legais, “conforme demonstrativo de 

débito supra”. O demonstrativo de débito mencionado inclui o período de 

31/05/2013 a 31/10/2017. A ação foi proposta em 19/12/2017. Nos termos 

do artigo 206, §3º, I, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão 

relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Portanto, inexistindo 

qualquer causa que demonstre causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição, há que se reconhecer a prescrição parcial dos aluguéis. 

Destarte, pronuncio a prescrição dos aluguéis vencidos até 19/12/2014. 

Da declaração de saneamento Presentes todas as condições da ação e 

os pressupostos processuais. Julgo, por conseguinte, o processo 

saneado. Dos pontos controvertidos Fixo os pontos controvertidos: 1) 

valor dos aluguéis inadimplidos (não prescritos); 2) existência, valor e 

classificação (necessárias, úteis ou voluptuárias) das benfeitorias 

indicadas pela parte requerida/reconvinte, notadamente para efeito de 

compensação com o valor dos aluguéis e apuração de saldo. da questão 

relevante de direito para o mérito As normas que disciplinam a relação 

locatícia. do deferimento de provas e ônus processuais das partes O ônus 

da prova observará o disposto no artigo 373, caput, do Código de 

Processo Civil. Defiro a produção de prova testemunhal. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Cumpre registrar, em relação ao incidente de falsidade, que 

o procedimento visa apurar eventual falsidade material e não ideológica, 

motivo pelo qual é impertinente a instauração, bem como a determinação 

de perícia. Das providências derradeiras Agende-se audiência de 

instrução tão logo encerrado o período de teletrabalho. Intimem-se os 

causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 23 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007137-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO APARECIDO DE VITTO (REQUERENTE)

GILBERTO DE VITTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT4043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PRADO HERRERO OAB - SP88518 (ADVOGADO(A))

DEBORA SCHALCH OAB - SP113514-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001350-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como recolher um selo 

de certidão de tramitação sem busca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001394-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA KRASNIAKI DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS AGUIRRA DE MORAES OAB - PR91235 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERONITA DE SOUZA MARTINS (ESPÓLIO)

MARTINS & KRASNIAKI LTDA - ME (REU)

 

PJe nº 1001394-33.2020.8.11.0037 Ação de Dissolução Total de 

Sociedade Requerente: Marilda Krasniaki Domingues Requeridas: Martins e 

Krasniaki Ltda. e Espólio de Denorita de Souza Martins Vistos etc. Nos 

termos do artigo 1.087 do Código Civil, a sociedade (limitada) dissolve-se, 

de pleno direito, por qualquer das causas previstas no artigo 1.044. O 

artigo 1.044, por sua vez, de caráter remissivo, dispõe que a sociedade 

se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no 

artigo 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência. Entre 

as causas de dissolução previstas no artigo 1.033 do Código Civil está a 

falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e 

oitenta dias. Sob tal conjuntura jurídica, considerando a morte da sócia 

Denorita de Souza Martins, sem permanência dos herdeiros na sociedade 

conforme facultado na cláusula 11 do Contrato de Constituição de 

Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada (Num. 30296816), a 

sociedade dissolveu-se, de pleno direito, em razão da falta de pluralidade 

de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias, conforme 

artigo 1.033, IV, do Código Civil. Penderia, portanto, apenas e tão-somente 

o registro, onde a pessoa jurídica estiver inscrita, da averbação de sua 

dissolução, nos moldes do artigo 51, §1º, do Código Civil. Assim, em 

relação aos pedidos de dissolução total da sociedade ou a autorização 

judicial para que a autora – ou a irmã da falecida – assinem o documento 

de baixa para protocolo junto à JUCEMAT, há carência de ação quanto ao 

primeiro, já que a dissolução operou-se de pleno direito e, em relação ao 

segundo, ausência de pertinência probatória no que tange à necessidade 

da ação (interesse processual), eis que inexiste qualquer documento 

comprovando a recusa da JUCEMAT em proceder à averbação de sua 
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dissolução, nos moldes do artigo 51, §1º, do Código Civil. Destarte, como 

providência preliminar ao juízo de admissibilidade da petição inicial, 

intime-se a parte autora para comprovar o interesse processual 

(necessidade), mediante apresentação de negativa da JUCEMAT quanto à 

providência administrativa para a baixa vindicada, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 23 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DEFENTE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PEDROSO FRANCO (REU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004706-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

OI S/A (REU)

RODRIGO JOSE MARASCA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008181-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (REQUERIDO)

JOSE WILTON DOS SANTOS SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000778-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELICIANO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PINTO DE FIGUEIREDO OAB - MS16943-B (ADVOGADO(A))

KENNEDI MITRIONI FORGIARINI OAB - MT0013303S (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ MOURA DE OLINDO OAB - MS19606 (ADVOGADO(A))

DAVID MOURA DE OLINDO OAB - MS7181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), CANCELO a audiência de 

instrução designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Primavera do Leste, dado a Portaria supramencionada, em 

momento oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será 

reagendado. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2020. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109881 Nr: 192-19.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, UMBERTO 

JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, Camila 

Stofeles Cecon Santana

Camila Stofeles Cecon Santana - OAB:16258-B

 Centifico as partes de que a Carta Precatória de f. 461 fora distribuída na 

Comarca de Pe ixo to  de  Azevedo sob o  número 

1001152-53.2019.8.11.0023, a qual foi designada audiência oitiviva da 

testemunha (Cosme de Araujo Dantas) para o dia 03/06/2020 às 

14h00min.

Por oportuno, intimo ainda a parte embargante para que promova na Carta 

Precatoria, em Peixoto de Azevedo - número 1001152-53.2019.8.11.0023 

o pagamento de 01 (uma) diligência para o cumprimento do mandado, 
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conforme já intimado naquela Comarca no processo acima referido.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000929-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALOYSIO LERNER (EXEQUENTE)

NEIVA PIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(EXECUTADO)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para manifestar sobre o cálculo de ID 30686874 no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004839-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CHRISTIAN RIOS ROSSATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008150-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008150-29.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, 

verifico que não houve apreciação do pedido de aplicação das normas do 

Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, razão pela 

qual chamo o feito a ordem e passo a analisa-lo. Com relação ao pedido de 

inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerente na inicial, o 

artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de 

dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a 

caracterização de uma relação consumerista entre as partes, vez que, 

ainda que a parte requerente seja produtor rural, este é destinatário final 

do produto fornecido pela parte requerida, qual seja, energia elétrica, de 

modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PRODUTOR RURAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. 

Como se sabe, o campo de aplicação do diploma consumerista tem sido 

objeto de elaborações teóricas na doutrina. A questão passa por 

identificar quem é o sujeito da proteção especial conferida por esse 

sistema protetivo. Em nosso ordenamento, e assim o STJ já se manifestou, 

consagrou-se a denominada Teoria Finalista, que assim define o 

consumidor: destinatário fático e econômico do bem ou serviço. Ou seja, 

consumidor é aquele que, além de retirar o produto da cadeia de 

produção, não o adquire para revenda, ou uso profissional (uso 

econômico). Mas exceções a esse critério, como visto, têm sido 

elaboradas jurisprudencialmente, exatamente com base na vulnerabilidade 

daquele que consome, sob a intitulação da Teoria Finalista Aprofundada 

ou Mitigada. E frente a essa orientação penso que no caso, então, é 

possível enquadrar o autor/agravado na figura de consumidor tal qual 

prevê o CDC em seu art. 2º, na conformação que doutrina e jurisprudência 

conferem ao dispositivo em questão. É que o requerente, inobstante seja 

produtor de rural, cuja atividade consiste na produção de... arroz, é 

usuário da concessionária na qualidade de consumidor do serviço de 

energia elétrica. Há, por conta dessas circunstâncias, aparente 

vulnerabilidade do autor/agravado, sobretudo de natureza técnica, cuja 

expertise se faz necessária para esclarecer as controvérsias 

relacionadas à interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica. 

Logo, não vejo como afastar a proteção consumerista, precisamente 

quanto ao direito à inversão do ônus da prova, o qual, todavia, não recai 

sobre a prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. AGRAVO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080058597 RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Data de Julgamento: 27/02/2019, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019). Ademais, resta 

comprovada a vulnerabilidade técnica da parte requerente em relação ao 

requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora. Outrossim, quanto à alegação da parte requerente 

de desnecessidade de realização de perícia, razão não lhe assiste, tendo 

em vista que, conforme estabelece o artigo 369 do Código de Processo 

Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e 

moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o 

pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Contudo, 

conforme pontuado pela parte autora, o relógio medidor da unidade 

consumidora objeto da lide foi substituído pelo requerido, de forma que a 

perícia deverá respeitar os limites impostos por tal fato. Destarte, possível 

a realização da perícia de forma indireta, com a comparação da carga de 

equipamentos elétricos instalada e o montante em kWh aferido 

mensalmente, conforme pleiteado pela parte requerida, bem como a 

inspeção do medidor atualmente instalado na propriedade do requerente, 

caso necessário para esclarecer eventual quesito apresentado pelas 

partes, sem, contudo, mostrar-se possível a análise do medidor substituído 

em momento anterior a propositura da ação, vez que este encontra-se, 

desde então, em posse da requerida, podendo comprometer a validade da 

prova pericial. Sem prejuízo, acolho a emenda à reconvenção (ID nº 

29165109). Intime-se a parte reconvinda para, querendo, apresentar 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 343, §1º, do 

Código de Processo civil. Após, cumpra-se integralmente a decisão de ID 

nº 21323520. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006280-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASSAN MOHAMAD HASSAN EL HADI (REQUERIDO)

ASSAAD MOHAMAD ASSAAD (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006280-12.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OSCAR MARTINS DOS 
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SANTOS REQUERIDO: ASSAAD MOHAMAD ASSAAD, HASSAN 

MOHAMAD HASSAN EL HADI Vistos. Ante o recolhimento da diligência (ID 

nº 27294944), defiro o pedido de ID nº 28799180. Intime-se o Oficial de 

Justiça para cumprir integralmente o objeto do mandado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003189-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BUSNARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (EXECUTADO)

IARA DE CAMPOS BRUNETTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003189-11.2019.8.11.0037 SERGIO 

LUIZ BUSNARDO IVO BRUNETTA e outros Vistos. Tendo em vista que, 

decorrido o prazo, não houve a entrega ou depósito da soja executada, e 

considerando que os embargos a execução opostos foram recebidos sem 

efeito suspensivo, cumpra-se integralmente o despacho de ID nº 

20739547, expedindo mandado de busca e apreensão, conforme 

determinado. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PAULO BRAUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000267-94.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IVO PAULO BRAUN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Acolho a emenda à reconvenção de ID nº 29163202. Intime-se 

a parte reconvinda para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 343, §1º, do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo da 

intimação de ID nº 20094768. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006430-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006430-90.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: TATIANA FURLAN EXECUTADO: FERNANDO GOELLNER 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que, no ID nº 27666197, o 

executado foi devidamente citado e deixou transcorreu in albis seu prazo. 

Deste modo, DEFIRO o pedido retro e determino o arresto e remoção de 

2.938 (duas mil novecentos e trinta e oito) sacas de soja de 60kg 

(sessenta quilogramas) cada, tipo padrão CONCEX, podendo ser 

localizada nos armazéns que recebem grãos nesta comarca (Agrícola 

Alvorada, Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Ovetril Sede Primavera), 

devendo a supramencionada quantia de soja ser depositada em um 

armazém indicado pela parte exequente, ficando o gerente nomeado como 

depositário, o qual ficará obrigado a manter o produto a disposição do 

juízo, comprometendo-se a não abrir mão sem expressa autorização 

judicial. Sem prejuízo, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de 

Processo Civil, bem como, na hipótese de mostrar-se absolutamente 

necessário, determino ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de força 

policial para o fiel cumprimento da presente (art. 782, §2º, do CPC). 

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005797-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI JOAO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005797-79.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: AMAURI JOAO DE 

AZEVEDO Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005797-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI JOAO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007906-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA CONCEICAO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL DOS SANTOS MOREIRA OAB - GO33831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007906-03.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MAURICIO DA CONCEIÇÃO 

GOMES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Tendo em vista a petição de ID nº 30363090, 

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

dias, providenciar o andamento do feito consistente na constituição de 

novo patrono. Intime-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005880-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VAZ DA FONSECA & FONSECA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005880-95.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VAZ DA FONSECA & 

FONSECA LTDA - ME REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Intime-se 

a parte requerente para manifestar se concorda com o pedido de 

julgamento antecipado da lide, no prazo 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestações, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006079-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006079-20.2019.8.11.0037. REQUERENTE: NOVA SINOP 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA REQUERIDO: LEANDRO 

MUSSI Vistos. Considerando o não comparecimento da parte requerida na 

audiência de conciliação, defiro o pedido de aplicação de multa, que fixo 

em 0,5% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado, pela 

atitude considerada ato atentatório a dignidade da justiça, conforme dispõe 

o artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, certifique-se 

a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo da parte requerida para 

apresentar contestação. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004623-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON PARPINELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004623-35.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ÁGUIA COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA EXECUTADO: ADILSON PARPINELLI Vistos. Defiro o 

pedido de ID nº 28295113. Intime-se a parte executada para indicar a 

exata localização do bem de ID nº 27539494, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob as penas do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, remetam os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005760-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005760-52.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: DANIEL OUVERNEY ROCCO 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Certifique-se acerca da 

tempestividade dos embargos de declaração. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006273-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMI PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006273-20.2019.8.11.0037. AUTOR(A): VALDEMI PEREIRA NETO REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Ciente da interposição de Recurso de 

Apelação. Mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem 

prejuízo, cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Após, remetam-se os 

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

nossas homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005329-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO SOARES SAMPAIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005329-18.2019.8.11.0037 MODELO 

COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME GONCALO 

SOARES SAMPAIO Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme 

requerido. Frutada a tentativa de citação pessoal da executada, cite-a, via 

edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil. Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002995-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002995-11.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MAURICIO DA 

CONCEIÇÃO GOMES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
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ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de MAURICIO DA CONCEIÇÃO GOMES, ambos 

devidamente qualificados. Alega a requerente que firmou Contrato de 

Financiamento com o requerido, concedendo um crédito no valor líquido de 

e R$44.999,42 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e 

quarenta e dois centavos), que deveria ser pago em 60 prestações, cujo 

vencimento da primeira estava previsto para o dia 07/07/2017 e da última 

para o dia 07/06/2022, destinado à aquisição de um veículo alienado 

fiduciariamente, marca CHEVROLET, modelo PRISMA LT 1.4 8V AT6 ECO 

FLEX, ano de fabricação 2017, cor branco, placa QCB6735, chassi 

9BGKS69V0JG102389. Aduz que a requerida deixou de adimplir as 

prestações vencidas a partir de 08/11/2018, e requereu, liminarmente, a 

busca e apreensão do veículo alienado. No ID nº 21417090, liminar de 

busca e apreensão, esta devidamente cumprida, conforme auto de busca 

e apreensão e depósito constante no ID nº 28411088. Devidamente citada, 

a parte requerida não apresentou contestação. No ID nº 28846628, 

manifestação da parte requerente pugnando pelo julgamento antecipado 

do feito. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que, o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

parte requerida foi devidamente citada (ID nº 28410693), contudo, não 

contestou a ação e não efetuou o depósito judicial da integralidade da 

dívida, sendo, portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento 

antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do Código de Processo 

Civil. Nesse passo, em que pese tal presunção ser relativa, as alegações 

do autor encontram respaldo no conjunto probatório acostado com a 

inicial, que comprova o negócio entabulado entre as partes, bem como nos 

documentos que demonstram a constituição em mora da requerida. 

Presumindo-se que os fatos alegados na inicial são verdadeiros, 

impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ademais, insta consignar que para 

a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor, requisitos estes demonstrados nos autos. 

Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação extrajudicial 

encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. 

Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. 

Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil). Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a 

autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a 

terceiros que indicar. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. 

Após, arquivem-se os autos com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001306-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA COSTA ARAUJO OAB - GO30829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001306-92.2020.8.11.0037. 

EMBARGANTE: CHS AGRONEGÓCIO - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

EMBARGADO: EVARISTO TAGLIARI NETO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por EVARISTO TAGLIARI 

NETO, aduzindo, em síntese, a existência de erro material e contradição na 

decisão de ID nº 30165896, vez que determinou o bloqueio de 78.647 

(setenta e oito mil seiscentas e quarenta e sete) sacas de 60 kg de soja 

nos autos da ação de execução nº 1001044-45.2020.8.11.0037. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram 

interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser 

conhecidos. Por sua vez, constato que razão assiste em parte a 

embargante, visto que padece de erro material a decisão ID nº 30165896. 

Na referida decisão, determinou-se o bloqueio de 78.647 (setenta e oito mil 

seiscentas e quarenta e sete) sacas de 60 kg de soja referente aos autos 

da ação de execução nº 1001044-45.2020.8.11.0037. Contudo, nessa 

ação executiva, a ordem liminar de arresto é limitada à quantidade de 

23.000 (vinte e três mil) sacas de soja, conforme pedido inicial. Desse 

modo, deve os embargos ser acolhidos para retificar o erro material 

constante na decisão de ID nº 30165896. Por sua vez, consigno que, no ID 

nº 30592515, foi juntado cópia da decisão do Agravo de Instrumento nº 

1006952-97.2020.8.11.0000, interposto pela parte embargante, o qual 

concedeu a liminar e determinou a reintegração de posse da soja 

arrestada na ação de execução nº 1001044-45.2020.8.11.0037, até o 

montante devido pelos executados ao embargante/agravante, mediante 

caução real e idôneo, a ser prestado perante o juízo. Ante o exposto, 

presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES 

PROVIMENTO EM PARTE, para sanar ao erro na decisão de ID nº 

30165896, fazendo constar: “(...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE 

A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR o bloqueio da soja arrestada 

na ação de nº 1001044-45.2020.8.11.0037, até o montante devido pelos 

executados aos embargantes, qual seja, 23.000 (vinte e três mil) sacas de 

60 kg de soja, consistente na vedação da remoção e/ou venda do produto 

constrito naqueles autos, até ulterior decisão do juízo. (...).” Comunique-se 

ao Sr. Des. Dirceu dos Santos da Terceira Câmara de Direito Privado, 

órgão julgador do Agravo de Instrumento nº 1006952-97.2020.8.11.0000, 

para que tome conhecimento do acolhimento dos embargos de declaração, 

oportunidade em que retificou o montante de saca de soja a ser arrestada, 

ante o erro material contido na decisão recorrida de ID nº 30165896. Para 

o fim de dar cumprimento a decisão de ID nº 30592515, tome-se por termo 

a caução ofertada no ID nº 30068001. Traslade-se cópia dessa decisão 

para o processo de nº 1001044-45.2020.8.11.0037. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005473-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª  VARA SENTENÇA 

1005473-60.2017.8.11.0037 JOAO OLIVEIRA DE LIMA BANCO DO BRASIL 

S.A. Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JOAO 

OLIVEIRA DE LIMA em face do BANCO DO BRASIL S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30477264/30477265, a parte 
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executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30660667, a parte 

exequente requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores 

e pugnou pela extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da 

obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

para levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 30660667). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004718-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLI WEGNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004718-36.2017.8.11.0037 WILLI 

WEGNER TELEFONICA BRASIL S.A. e outros Vistos. Decorrido o prazo 

sem que a parte requerida tenha apresentado objeção à proposta de 

honorários do perito (ID nº 25005463), conforme certidão (ID nº 

29304800), cumpra-se integralmente a decisão de ID nº 16915020, 

intimando a requerida para proceder com o depósito da verba honorária. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001306-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA COSTA ARAUJO OAB - GO30829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

Provimento nº 56/2007-CGJ e PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de outra 

localização, emitindo guia para localidade a ser cumprido o mandado. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, devendo 

ser encaminhado a este Juízo a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR KUMM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000229-87.2016.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL SA J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME e outros (3) 

Vistos. Antes de analisar o pedido de ID nº 30461256, intime-se a parte 

exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. 

Após, remetam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007527-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JORGE SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007527-62.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: WILSON OLIVEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: EDILSON JORGE SANTOS Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que o autor pugna pela suspensão dos autos até o dia 30 

de março de 2020, tendo em vista o termo de acordo entabulado entre as 

partes. Defiro conforme requerido. Após o decurso do prazo acima, 

proceda-se a intimação da parte exequente para informar se o acordo foi 

integralmente cumprido. Em seguida, retornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001306-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA COSTA ARAUJO OAB - GO30829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. A. B. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006505-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIELLY GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002503-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002503-87.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA, JOÃO PAULO DE 

TARSO KIRST Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de KIRST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA e 

OUTRO, todos devidamente qualificadas nos autos. É o breve relato. 

Fundamento e decido Compulsando os autos, verifico que a empresa 

executada encontra-se em recuperação judicial, motivo pelo qual pugnou 

pela suspensão dos autos. Todavia, a recuperação judicial, prevista na Lei 

11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de 

devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu 

artigo 49, § 1º. Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se 

insurgir contra essas figuras integralmente. Destarte é o entendimento do 

STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada 

não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a 

novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia 

pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar 

título de crédito nas mesmas condições do devedor. Súmula 581 – A 

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 

das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários 

ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – AVALISTA – NÃO 

ACOLHIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO 

IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS 

DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL, POR 

GARANTIA CAMBIAL, REAL OU FIDEIJUSSÓRIA - ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/05 E OFENSA AOS ARTS. 92 E 

184 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO - 

DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REFORMA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese, dada a autonomia da obrigação 

resultante do aval, com mais razão o credor pode perseguir seu crédito 

contra o avalista, independentemente de o devedor avalizado 

encontrar-se em recuperação judicial. (Agravo de Instrumento nº 

201800703702 nº único0001223-88.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado 

em 19/11/2019) (TJ-SE - AI: 00012238820188250000, Relator: Ruy 

Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA - 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O AVAL - ACÓRDÃO 

DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO 

REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de 

contradição no julgado. O deferimento de recuperação judicial em face da 

sociedade empresária não suspende a execução do título de crédito em 

relação aos seus avalista, salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e 

solidária, o que não é o caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o 

instituto do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o 

garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições 

do devedor'. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl 

no AgRg no AREsp n. 457.117/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, DJe de 21/5/2014.) (grifo nosso). Deste modo, os efeitos da 

recuperação judicial não impedem que a execução continue em relação ao 

coobrigados, sócios ou avalistas, pois a suspensão das execuções 

previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita, motivo pelo 

qual indefiro o pedido de ID nº 21903215. Ante o exposto, declaro extinta a 

execução SOMENTE COM RELAÇÃO A EMPRESA EXECUTADA KIRST 

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, devendo a ação prosseguir com relação ao 

avalista JOÃO PAULO DE TARSO KIRST. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007440-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESNI DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON SCHULTZ DE BARROS (EXECUTADO)

ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007440-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FLORESNI DA SILVA NETO 

EXECUTADO: ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS, CLEVERSON 

SCHULTZ DE BARROS Vistos. Ante a apresentação do pagamento da 

primeira parcela do acordo firmado entre as partes, proceda-se a 

exclusão de restrição do veículo de ID nº 21166282. Após, proceda-se a 

Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a liberação dos valores 

bloqueados no ID nº 22327260 em favor da parte executada , 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais. Sem prejuízo, aguarde-se o decurso de prazo de suspensão. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001875-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (EXECUTADO)

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001875-98.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO BELA VISTA ATACADISTA LTDA e outros Vistos. Ante a 

impossibilidade de citação das partes executadas pessoalmente, cite-a via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil. Após, em caso de inércia das partes executadas no prazo previsto 

no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 
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o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005329-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO SOARES SAMPAIO (REU)

 

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

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante De pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005897-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005897-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO 

Vistos. Analisando os autos, verifico que o pedido de ID nº 28572260 é o 

mesmo feito anteriormente, o qual foi analisado no ID nº 28071567, de 

modo que deixo de apreciar referido pleito. Sem prejuízo, intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006878-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGAFFAGEL KUZMIN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006878-97.2018.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO AGAFFAGEL KUZMIN Vistos. Ante a impossibilidade de citar a 

parte requerida pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) 

dias para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia da 

parte requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006521-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. M. E. -. E. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006521-20.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: WESLEY RODRIGUES MACEDO 

EIRELI - EPP Vistos. Da análise dos autos verifico que a parte requerente 

pugna pelo arresto on line, através do sistema BACENJUD. No entanto, 

verifico que os autos encontram-se em fase de conhecimento, não 

havendo direito líquido e certo, porém apenas mera expectativa de direto, 

portanto, não possuindo nenhum dos requisitos previstos no artigo 783, do 

Código de Processo Civil. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. PROCESSO DE 

CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE. RECURSO 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na fase de conhecimento, não há direito 

líquido e certo, mas mera expectativa de direito. Impossibilidade de 

decretação da penhora online. 2. Os sócios ou representantes das 

empresas não podem ser demandados, em nome próprio, para cumprir 

obrigação de interesse da sociedade, pessoa jurídica. Isso porque as 

obrigações afetas à pessoa jurídica não se confundem com a 

responsabilidade da pessoa física do sócio-proprietário. 3. Agravos de 

instrumento providos. Decisão unânime. (TJ-PE – AI: 3492833 PE, Relator: 

Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 16/09/2019). Ante o exposto, não mostra-se cabível o 

deferimento de bloqueio das contas em nome da parte requerida, visto se 

tratar ainda de ação de conhecimento e não a existência de título de 

crédito líquido, certo e exigível, possui apenas expectativa de direito em 

relação à ação monitória, razão pela qual indefiro o pedido. Para 

prosseguimento do feito, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000512-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIO GULART DE FREITAS (REU)

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REU)

BRUNA ALVES DE SOUSA (REU)

RALTEM TAVARES DE FREITAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000512-76.2017.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL SA R. E. TRANSPORTADORA LTDA e outros (3) Vistos. 

Considerando as tentativas infrutíferas de citar a parte requerida, DEFIRO 

o pedido de ID nº 22550510. Após, sendo inexitosa a intimação por Oficial 

de Justiça, proceda-se a CITAÇÃO POR HORA CERTA, nos termos do 

artigo 275, § 2º, do Código de Processo Civil. Certificado o decurso do 

prazo sem manifestação pela parte requerida, nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública atuante nesta comarca, em consonância 

com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte requerente para se manifestar, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000858-27.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO ANDRADE (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000858-27.2017.8.11.0037. REQUERENTE: IGUACU MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: EDSON APARECIDO ANDRADE, 

ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO ANDRADE Vistos. Ante o teor da 

petição de ID nº 29393542, bem como o recolhimento das diligências, 

expeça-se novamente mandado de busca e apreensão nos endereços 

indicados. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMEIRA ORMONDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001312-07.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: EDSON PALMEIRA 

ORMONDES Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANILO JUNG (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002251-84.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO JOSE DANILO JUNG Vistos. Ante a impossibilidade de citar a 

parte requerida pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) 

dias para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia da 

parte requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000512-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIO GULART DE FREITAS (REU)

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REU)

BRUNA ALVES DE SOUSA (REU)

RALTEM TAVARES DE FREITAS (REU)

 

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

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006350-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIDES GOMES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006350-63.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIDES GOMES NETO REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANTONIDES GOMES 

NETO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos qualificados. Alega que, em 17/05/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu invalidez permanente em membro superior direito e 

demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id nº 

15360764). No Id nº 15380259, recebimento da inicial com deferimento da 

justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação, falta de interesse de agir ante a invalidade do documento 

apresentado pelo autor como comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior. No mérito alega, ausência de comprovante da 

invalidez alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente 

devido de acordo com a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos 

trazidos na inicial (Id nº 16476401). No Id nº 17471384, apresentação de 

impugnação a contestação pela parte autora. No Id nº 26614874, aportou 

laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado em Id. 

27307620 e 28312964. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve 

ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. As 

preliminares aventadas pela parte requerida, foram analisadas no 

despacho saneador (Id nº 17814925), de modo quepasso a apreciação do 

mérito. Aduz a requerida ser imprescindível a apresentação de laudo 

público, conclusivo da lesão, quantificando/graduando as supostas lesões 

suportadas pela autora em razão do acidente de trânsito, para correto 

enquadramento na Tabela de Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. 

No caso em apreço, verifico que houve a realização de perícia, estando o 

laudo juntado aos autos (Id nº 26614874), o qual atesta o grau de 

debilidade que o requerente está acometido. Outrossim, a parte requerida 

alega que o boletim de ocorrência é documento imprescindível para 

propositura da ação e que o boletim de ocorrência comunicado pela 

própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao acidente, não possui 

a mesma força probante do que aquele lavrado pela referida Autoridade 
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Policial. O prontuário de atendimento médico (Id nº 15360769), que 

identifica a vítima e está devidamente registrado no órgão competente, 

com assinatura do responsável, goza de presunção de veracidade. 

Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A parte autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A 

Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em 

seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Necessário para a 

concessão do seguro DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: 

a) invalidez permanente b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte autora 

comprovou o acidente automobilístico pelo relatório e demais documentos 

médicos (Id nº 15360769) e perícia médica (Id nº 26614874). No caso dos 

autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, que resultou em lesão média (50%) em 

membro superior direito (70%). A lei não exige que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um documento 

específico; apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional. Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora ANTONIDES GOMES 

NETO, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o 

artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004884-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIENNE FANESSA FERNANDES FEITOSA LAUCK (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1004884-97.2019.8.11.0037 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ADRIENNE FANESSA FERNANDES FEITOSA LAUCK Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO 
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CARTÕES S.A. em face do ADRIENNE FANESSA FERNANDES FEITOSA 

LAUCK, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID 28355437, as 

partes informam o acordo entabulado entre elas e pugnam pela sua 

homologação e a consequente extinção do feito. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus 

procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID 28355437, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006259-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LURDES PUTTOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006259-36.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARLI LURDES PUTTOW REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por MARLI LURDES PUTTOW em face de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição retro, em 

que a parte autora informa o envio de e-mail a parte requerida, após 

inúmeras tentativas frustradas desta em receber os documentos e realizar 

o protocolo administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005514-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005514-27.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: J A S TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. Defiro o pedido 

retro. Para tanto, expeça-se mandado de busca e apreensão no endereço 

indicado (ID nº 29317475). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005514-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001523-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001523-43.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA 

Vistos. Ante a impossibilidade de citar a parte requerida pessoalmente 

cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere 

realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil. Após, em caso de inércia da parte requerida no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003978-78.2017.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL SA MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA e outros (2) 

Vistos. Antes de analisar o pedido de ID nº 22833379, intime-se a parte 

exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias. 

Após, remetam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005780-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO WA AIHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005780-77.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LAZARO WA AIHO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por LAZARO WA AIHO, em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, 

em 05/04/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua 

invalidez permanente, bem como informa que sofreu invalidez permanente 

em membro superior esquerdo e demais lesões. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos (Id nº 14760799). No Id nº 14788381, 

recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. No Id nº 

15463949, procedeu-se a citação do requerido, sendo positivo o seu 

recebimento, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, não oferecendo 

contestação, mantendo-se inerte. No Id nº 26619702, aportou laudo 

realizado por perito judicial, tendo a parte requerente se manifestado em Id 

nº 27306012. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. O 

requerido foi devidamente citado (Id nº 15463949), contudo, não contestou 

a ação, sendo, portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento 

antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do Código de Processo 

Civil. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por 

si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado pelo 

autor, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito 

apresentado aos autos pela parte requerente conduz à procedência 

parcial do pedido, vez que a parte autora comprovou o acidente 

automobilístico pelo prontuário de atendimento, que identifica a vítima e 

está devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, portanto, goza de presunção de veracidade (Id nº 

14760869), bem como pela perícia médica realizada (Id nº 26619702). No 

caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre 

a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em incapacidade 

considerada como intensa (75%) em ombro esquerdo (25%). A lei não 

exige que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar 

o acidente com um documento específico; apenas diz que deve haver 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo 

de avaliação médica, caracterizada está à responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável securitário. O 

pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 

11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro DPVAT para os 

casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos Tribunais e 

uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da 

parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a 

indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária 

a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, 

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil/73) e Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, 

considerando o grau de invalidez apurado na perícia. Redução do valor 

estipulado na sentença. 5. Correção monetária. Incidência a contar da data 

do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ. Disposição de oficio. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075469502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). Comprovada a 

invalidez por intermédio da perícia médica e existindo provas quanto à 

existência do acidente de trânsito, a responsabilidade da seguradora se 

configura e se impõe o dever de indenizar. Ressalto que a indenização 

será fixada de acordo com a Lei 11.482/2007 em conjunto com o laudo 

pericial, conforme Súmula 474 do STJ. Outrossim, quanto a alegação da 

requerente de que o valor eventualmente devido pela seguradora 

requerida deve ser atualizado monetariamente a partir do dia 29 de 

dezembro de 2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, que 

vinculou o quantum indenizatório a valor fixo, esta não merece prosperar, 

visto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso 

repetitivo de que a correção monetária incide da data do evento danoso 

(recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi 

reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme entendimento 

sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e posteriormente 

Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, conforme 

enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora LAZARO WA AIHO, no 
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valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o 

artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ELIANDRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001726-05.2017.8.11.0037 CLAUDIA 

ELIANDRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação 

dos valores depositados em favor da parte requerente (ID 29205106), 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005782-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREILER FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005782-47.2018.8.11.0037 CREILER 

FERREIRA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores bloqueados em favor da parte requerente, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004900-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004900-22.2017.8.11.0037 LEANDRO 

APARECIDO DA SILVA LEITE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

porLEANDRO APARECIDO DA SILVA LEITE em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29019566, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 30688152, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº30688152). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001125-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOELLNER RUFINO (EXECUTADO)

ALINE VIECILI CRESPANI (EXECUTADO)

ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001125-96.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA e outros (2) Vistos. 

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores bloqueados em favor da parte executada, conforme requerimento 

de ID 30455379 , atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005747-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PAIVA IAROSESKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA F.G LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005747-24.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANGELA PAIVA IAROSESKI REU: 

AGROPECUARIA F.G LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ajuizada por ANGELA PAIVA IAROSESKI em face de AGROPECUARIA F.G 

LTDA, qualificados nos autos. No ID. 14904905 , as partes realizaram 

composição amigável e pugnaram pela homologação do acordo e extinção 

do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo 

direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no ID n. 14904905 para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 
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título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita. Por fim, 

registro que é ônus das partes as diligências perante o Cartório De 

Registro, ressaltando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003824-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON MOREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003824-26.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CLEDISON MOREIRA FERREIRA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

CLEDISON MOREIRA FERREIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 07/07/2015, foi 

vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez 

permanente, bem como informa que sofreu invalidez permanente em 

membro superior esquerdo e demais lesões. Assim, requer a condenação 

da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio 

com documentos (Id nº 13558555). No Id nº 13584991, recebimento da 

inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação, suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo da ação, falta de interesse de agir ante a 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior. No mérito alega, ausência de 

comprovante da invalidez alegada, necessidade de graduação do valor 

eventualmente devido de acordo com a lesão, e, ainda, impugna todos os 

argumentos trazidos na inicial (Id nº 15126560). No Id nº 15766360, 

apresentação de impugnação a contestação pela parte autora. No Id nº 

26616185, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se 

manifestado em Id nº 27307599 e 28274821. É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id nº 16230429), de modo que 

passo a apreciação do mérito. Aduz a requerida ser imprescindível a 

apresentação de laudo públ ico,  conclusivo da lesão, 

quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela autora em 

razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na Tabela de 

Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, verifico 

que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos autos (Id 

nº 26616185), o qual atesta o grau de debilidade que o requerente está 

acometido. Outrossim, a parte requerida alega que o boletim de ocorrência 

é documento imprescindível para propositura da ação e que o boletim de 

ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O relatório do SAMU e o 

prontuário de atendimento médico (Id nº 13558597), que identificam a 

vítima e estão devidamente registrados nos órgãos competentes, com 

assinaturas dos responsáveis, gozam de presunção de veracidade. 

Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu artigo 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id nº 13558597) e perícia 

médica (Id nº 26616185). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em lesão média (50%) em cotovelo direito (25%). A 

lei não exige que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

comprovar o acidente com um documento específico; apenas diz que deve 

haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está 

à responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do 

indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a 

Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 
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médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Considerando as lições colimadas, 

bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de 

indenização por danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora CLEDISON 

MOREIRA FERREIRA, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% 

desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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THIAGO PADILHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004642-75.2018.8.11.0037. AUTOR(A): THIAGO PADILHA DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por THIAGO PADILHA DA 

SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos qualificados. Alega que, em 12/03/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu invalidez permanente em membro inferior direito, 

membro superior esquerdo e demais lesões. Assim, requer a condenação 

da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio 

com documentos (Id nº 14054963). No Id nº 14073668, recebimento da 

inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação, suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo da ação, falta de interesse de agir ante a 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior. No mérito alega, ausência de 

comprovante da invalidez alegada, necessidade de graduação do valor 

eventualmente devido de acordo com a lesão, e, ainda, impugna todos os 

argumentos trazidos na inicial (Id nº 14872831). No Id nº 15403461, 

apresentação de impugnação a contestação pela parte autora. No Id nº 

26930914, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se 

manifestado em Id nº 27960107 e 28124887. É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id nº 17028802), de modo que 

passo a apreciação do mérito. Aduz a requerida ser imprescindível a 

apresentação de laudo públ ico,  conclusivo da lesão, 

quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela autora em 

razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na Tabela de 

Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, verifico 

que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos autos (Id 

nº 26930914), o qual atesta o grau de debilidade que o requerente está 

acometido. Outrossim, a parte requerida alega que o boletim de ocorrência 

é documento imprescindível para propositura da ação e que o boletim de 

ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O prontuário de 

atendimento médico (Id nº 14054973), que identifica a vítima e está 

devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, goza de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). O 

seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a 

indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu artigo 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id nº 14054973) e perícia 

médica (Id nº 26930914). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em lesão média (50%) em mão esquerda (70%). A 

lei não exige que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

comprovar o acidente com um documento específico; apenas diz que deve 

haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 
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permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está 

à responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do 

indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a 

Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional. Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora THIAGO PADILHA DA 

SILVA, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o 

artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003244-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANIA SILVA SANTOS (INVENTARIANTE)

VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1003244-59.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO PAN ESPÓLIO: 

VANDA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA SANTOS INVENTARIANTE: 

GEOVANIA SILVA SANTOS Vistos. Sobre a petição de ID 30058407, 

manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

retornem os autos conclusos para deliberações. Defiro o pedido de justiça 

gratuita a parte requerida Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007514-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007514-63.2018.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

CARLOS DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE Vistos. 

Intime-se a parte requerida para cumprir a decisão de ID 28375922, no 

prazo de 10 (dias). Ressalto que não foi oportunizado ao requerido 

manifestar-se sobre o pedido de requerente, mas sim para cumprir a o 

teor da referida decisão. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se. PRIMAVERA DO 

LESTE, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005015-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 
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1005015-72.2019.8.11.0037 FLORIZA UMBELINA CAMPOS BANCO BMG 

S.A Vistos. Sem prejuízo da análise de eventuais preliminares, seja na 

fase do saneador ou no julgamento do feito, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002905-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (EXECUTADO)

HILDEBRANDO GILMAR CORADINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002905-03.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: JORGE VICENTE CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR 

CORADINI Vistos. Defiro o pedido de ID 30287407. Cumpra-se conforme 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006252-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006252-44.2019.8.11.0037. AUTOR(A): VALDINEY GONCALVES DE 

QUEIROZ REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Ciente da interposição de 

Recurso de Apelação. Mantenho a sentença pelos seus próprios 

fundamentos. Sem prejuízo, cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Após, 

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

Grosso, com as nossas homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007210-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007210-30.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELVIRA GONCALVES DOS 

SANTOS REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005487-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005487-73.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCIELE SANTOS COSTA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora se houve 

intimação da requerente para comparecer ao exame pericial, ante o teor 

da manifestação de ID 30638509. Após, intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000056-24.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o 

julgamento do referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000203-50.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO 

CARMO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004978-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004978-45.2019.8.11.0037. AUTOR(A): PEDRO LUIZ DOS SANTOS REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 
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Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002902-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PEREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002902-82.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EDNALDO PEREIRA BRANDAO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

EDNALDO PEREIRA BRANDAO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 26/01/2018, foi 

vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez 

permanente, bem como informa que sofreu invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo e demais lesões. Assim, requer a condenação 

da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio 

com documentos (Id nº 13087907). No Id nº 13135832, recebimento da 

inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação, suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo da ação, falta de interesse de agir ante a 

invalidade do documento apresentado pelo autor como comprovante da 

realização de pedido administrativo anterior. No mérito, alega a inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de 

comprovante da invalidez alegada, necessidade de graduação do valor 

eventualmente devido de acordo com a lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, e, ainda, impugna todos os argumentos 

trazidos na inicial (Id nº 13633568). No Id nº 14022118, apresentação de 

impugnação a contestação pela parte autora. No Id nº 26617326, aportou 

laudo realizado por perito judicial, tendo a parte requerente se manifestado 

em Id nº 27306480. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. As 

preliminares aventadas pela parte requerida, foram analisadas no 

despacho saneador (Id nº 17027623), de modo que passo a apreciação 

do mérito. A parte requerida alega que o boletim de ocorrência é 

documento imprescindível para propositura da ação, que o referido 

documento deve constatar o fato in loco e, lavrado pela própria Autoridade 

Policial. O relatório do SAMU e o prontuário de atendimento médico (Id nº 

13087918), que identificam a vítima e estão devidamente registrados nos 

órgãos competentes, com assinaturas dos responsáveis, assim, gozam 

de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência 

não é documento indispensável para comprovação do dano causado, 

inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA 

DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA 

– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os 

honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não 

devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 

47517/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/06/2017). Aduz, ainda, a requerida, que a parte autora 

não apresentou toda a documentação indispensável à propositura da 

ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, 

não demonstrando invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo 

IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente. 

Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

perícia médica colacionada no processo no Id nº 26617326. Sustenta que, 

como a parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, 

conforme determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os 

honorários periciais devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete 

a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, 

dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em 

tela, reconheço a hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que 

esta é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue 

jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e 

é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações 

em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou 
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parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares sob forma 

de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu artigo 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo relatório e demais 

documentos médicos (Id nº 13087918) e perícia médica (Id nº 26617326). 

No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal 

entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em lesão 

média (50%) em membro inferior esquerdo (70%). A lei não exige que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente 

com um documento específico; apenas diz que deve haver simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Considerando as lições colimadas, 

bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de 

indenização por danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora EDNALDO 

PEREIRA BRANDAO, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por 

morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter 

sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em 

consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006554-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006554-10.2018.8.11.0037. AUTOR(A): TEREZA DA ROCHA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por TEREZA DA ROCHA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

qualificados. Alega que, em 19/11/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu invalidez permanente em membro inferior direito e 

demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id nº 

15476560). No Id nº 15476934, recebimento da inicial com deferimento da 

justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação, falta de interesse de agir ante a invalidade do documento 

apresentado pelo autor como comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior. No mérito alega, ausência de comprovante da 

invalidez alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente 

devido de acordo com a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos 

trazidos na inicial (Id nº 16217499). No Id nº 16974064, apresentação de 

impugnação a contestação pela parte autora. No Id nº 26930918, aportou 

laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado em Id nº 

27959355 e 28962266. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve 

ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. As 

preliminares aventadas pela parte requerida, foram analisadas no 

despacho saneador (Id nº 17017855), de modo que passo a apreciação 

do mérito. Aduz a requerida ser imprescindível a apresentação de laudo 

público, conclusivo da lesão, quantificando/graduando as supostas lesões 

suportadas pela autora em razão do acidente de trânsito, para correto 

enquadramento na Tabela de Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. 

No caso em apreço, verifico que houve a realização de perícia, estando o 

laudo juntado aos autos (Id nº 26930918), o qual atesta o grau de 

debilidade que o requerente está acometido. Outrossim, a parte requerida 

alega que o boletim de ocorrência é documento imprescindível para 

propositura da ação e que o boletim de ocorrência comunicado pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 250 de 477



própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao acidente, não possui 

a mesma força probante do que aquele lavrado pela referida Autoridade 

Policial. O relatório do SAMU e o prontuário de atendimento médico (Id nº 

15476566/15476567), que identificam a vítima e estão devidamente 

registrados nos órgãos competentes, com assinaturas dos responsáveis, 

gozam de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de 

ocorrência não é documento indispensável para comprovação do dano 

causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). O 

seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a 

indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id nº 15476566/15476567) e 

perícia médica (Id nº 26930918). No caso dos autos, o laudo pericial 

apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, que resultou em lesão intensa (75%) em membro inferior 

esquerdo (70%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que comprovar o acidente com um documento específico; 

apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora TEREZA DA ROCHA, no 

valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a 

partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o artigo 85, § 8º, e 

artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000264-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO WIETZKE (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1000264-76.2018.8.11.0037 FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE 

FILHO DIOGO WIETZKE Vistos. Sem prejuízo da análise de eventuais 

preliminares, seja na fase do saneador ou no julgamento do feito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001194-94.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELSA APARECIDA PONCHIO 

MONTORO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando a informação contida no ID 28959468 , 

intime-se a parte requerida para que promova a retirada do nome da parte 

requerente do banco de dados do SERASA/SPC em razão deste 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixo 

em R$ 500,00 (duzentos reais), a qual será revertida em proveito da 

requerente, até o limite correspondente de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Decorrido o prazo, ante o pedido de julgamento antecipado da lide por 

ambas as partes, retornem os autos concluso para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007432-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVA SANTOLIN VIANA (EXECUTADO)

PEDRO GONCALVES VIANA NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005021-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005021-50.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA 

Vistos. Cumpra-se integralmente a sentença anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Deixo para analisar o pedido da 

parte requerida em momento posterior a manifestação do requerente, se 

houver. Do contrário, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004289-69.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE ANTONIO GONÇALVES VIANA Vistos. Compulsando 

os autos, determino a suspensão destes autos, uma vez que foi proferida 

decisão na Ação de Recuperação Judicial em face do requerido, a qual 

suspende todas as ações e execuções, durante o período de blindagem 

de 180 (sendo e oitenta) dias. Decorrido o período de blindagem, intime-se 

o requerente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Observadas às formalidades legais proceda-se com as 

baixas necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito 

ao arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000062-31.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o 

julgamento do referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003189-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BUSNARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (EXECUTADO)

IARA DE CAMPOS BRUNETTA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia 

deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a 

guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005487-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS COSTA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006073-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para apresentara as contrarrazões acerca dos 

Embargos de Declaração no prazo de 05 cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005177-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

RAFAELE ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

EUNICE ROSA DOS SANTOS (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005177-04.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVA, 

RAFAELE ROSA DOS SANTOS ESPÓLIO: EUNICE ROSA DOS SANTOS 

Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. Expeça-se 

ofício ao INSS, a fim de obter informações acerca dos herdeiros da 

requerida, para que seja dado o regular andamento do feito. Com a 

resposta, intime-se a parte requerente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002813-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Segue Petição em Anexo.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002813-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000058-91.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o 

julgamento do referido recurso. Defiro o pedido de habilitação nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-83.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000065-83.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO BMG S.A Vistos. Ciente da interposição 

de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000096-06.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. 

Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000390-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000390-58.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO BOSCO SOBRINHO 

REU: BANCO PAN Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007308-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007308-15.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000428-70.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DO 

CARMO REU: BANCO PAN Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGO ANTONIO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000394-95.2020.8.11.0037. AUTOR(A): EGO ANTONIO KLEIN REU: 

BANCO PAN Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. 

Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000410-49.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JEOVA PEDRO REU: BANCO 

BMG S.A Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento. 

Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000395-80.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000411-34.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JEOVA PEDRO REU: BCV - 

BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000422-63.2020.8.11.0037. AUTOR: APARECIDO LOURENCO DO CARMO 

REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL ANTONIO LOUBACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000732-69.2020.8.11.0037 AUTOR: 
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NORIVAL ANTONIO LOUBACK REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para dar 

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

extinção. Não havendo manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001587-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERNANDO SCHAEDLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001587-19.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MAURO FERNANDO 

SCHAEDLER EXECUTADO: COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - 

EPP Vistos. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo executado. Após, concluso para análise do requerimento de 

ID 29550392. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005872-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005872-21.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): EMANUELLE CAMPOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

ajuizada por EMANUELLE CAMPOS em face de SEGURADORA LÍDER, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminar, 

de modo que passo a analisá-la. Com relação à alegação de carência da 

ação, ante o pagamento realizado pela via administrativa, esta não merece 

prosperar, visto que, o fato da segurada ter recebido determinado valor 

administrativamente, não obsta que venha requerer por esta via o que 

acredita lhe ser devido, tendo assim, o direito em postular a 

complementação do valor, desde que comprovado que a lesão sofrida 

causou-lhe a incapacidade permanente. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

AVALIAÇÃO PERICIAL APONTANDO COMO FRATURA DE PLATÔ TIBIAL 

ESQUERDO. INVALIDEZ PARCIAL E INCOMPLETO. NATUREZA MÉDIA, 

QUANTIFICADA EM 50%. QUESTÕES PROCESSUAIS LEVANTADAS PELA 

SEGURADORA APELANTE. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RECEBIMENTO DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA VIA 

ADMINISTRATIVA EM VALOR CORRESPONDENTE AO GRAU DA 

INVALIDEZ. PREVISÃO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO 

TERMO INICIAL NA DATA DO EVENTO. TEMPUS REGIT ACTUM. 

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. APELO 

NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de Apelação simultâneos 

interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, 

condenando a seguradora ao pagamento da atualização monetária, pelo 

INPC, incidente sobre o quantum indenizatório administrativamente pago, a 

contar da data do sinistro (03/04/14) até o pagamento administrativo 

(10/04/15). 2. No tocante à alegada carência da ação por ausência de 

interesse de agir, razão não assiste à seguradora, ora 2º Apelante, posto 

que a aceitação do pagamento parcial da indenização que lhe entende 

devida não obsta o direito do segurado de postular, judicialmente, a 

complementação que considera justa. 3. Deveras, a quitação se dá tão 

somente nos limites do pagamento, de sorte que se reputa adimplido 

apenas a parcela do montante indenizatório efetivamente entregue ao 

Autor, sobre cujo valor repousa a incontrovérsia. A pretensão acerca do 

saldo, contudo, encontra resistência da Ré; caracterizando-se, pois, o 

interesse processual. 4. Dessa forma, estando devidamente comprovada 

a incapacidade permanente parcial incompleta em membro inferior 

esquerdo do segurado, através do Laudo citado, a lei prevê um percentual 

de perda de R$ 13.500,00 x 70% x 50%, (grau médio) = R$ 4.725,00, 

(fratura de platô tibial esquerdo), indenização devida no valor 

expressamente previsto em lei, na medida em que o sinistro ocorreu na 

vigência da Lei nº 11.482/07, que alterou o art. 3º da Lei 6.194/1974, para 

determinar o teto máximo indenizatório do seguro DPVAT em R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que passou a vigorar com a seguinte 

redação. 5. "A incidência de atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei 

n.6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data 

do evento danoso" (REsp n. 1.483.620/SC, submetido ao rito do art. 543-C 

do CPC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). 6. Recursos improvidos. 

Sentença mantida. (Classe: Apelação,Número do Processo: 

0535684-86.2015.8.05.0001, Relator (a): Marcia Borges Faria, Quinta 

Câmara Cível, Publicado em: 05/12/2018) (TJ-BA - APL: 

05356848620158050001, Relator: Marcia Borges Faria, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 05/12/2018) No que concerne à alegação de 

retificação do valor da causa, entendo que o montante fixado na inicial 

condiz com o potencial proveito econômico que pretende a parte 

requerente. Refutada a preliminar, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerente torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo o autor, no mesmo 
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prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data 

para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo comum 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará 

para liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, 

abra-se vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial, bem como, para que especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000841-20.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): DINAIR SANTOS SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por DINAIR SANTOS SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. No que 

se refere à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo adequado junto à requerida, registro que a 

parte autora informa o envio de e-mail a parte requerida, ou juntada de ata 

notorial, após inúmeras tentativas frustradas desta em receber os 

documentos e realizar o protocolo administrativo. Não obstante, vislumbro 

que a autora apresentou a documentação indispensável à propositura da 

ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º, da Lei 6.194/74. 

Ainda, o requerido impugna a concessão da gratuidade da justiça, sob o 

fundamento de que a parte requerente não comprovou o alegado. Dentro 

dessa percepção, entende-se que para o deferimento da assistência 

judiciária gratuita, basta, de regra, que o beneficiário assegure não ter 

condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo da 

manutenção própria, bem como de sua família. De outro lado, cabe à parte 

contrária apresentar prova robusta, cabal e inequívoca em sentido 

contrário, assumindo o ônus de alegar que a parte autora eventualmente 

possuiria condições para tanto. Não há elementos no feito, ou qualquer 

outra prova, capazes de afastar a veracidade da declaração do benefício 

da justiça gratuita, o que ocorreria somente após a prova da inexistência 

ou do desaparecimento do estado de pobreza declarado. Ademais, os 

autos encontram-se instruídos com documentos que demonstram a 

situação de pobreza do requerente e por consequência, comprovam que 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerente torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo o autor, no mesmo 

prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data 

para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo comum 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará 

para liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, 

abra-se vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial, bem como, para que especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001753-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001753-17.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por LUCIANO PEREIRA DE 

CARVALHO em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que 

passo a analisá-las. No que se refere à alegação de ausência de 

interesse de agir, vez que não houve requerimento administrativo 

adequado junto à requerida, registro que a parte autora informa o envio de 

e-mail a parte requerida, ou juntada de ata notorial, após inúmeras 

tentativas frustradas desta em receber os documentos e realizar o 

protocolo administrativo. Não obstante, vislumbro que a autora apresentou 

a documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º, da Lei 6.194/74. Ainda, o requerido 

impugna a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que 
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a parte requerente não comprovou o alegado. Dentro dessa percepção, 

entende-se que para o deferimento da assistência judiciária gratuita, 

basta, de regra, que o beneficiário assegure não ter condições de 

suportar as despesas processuais sem prejuízo da manutenção própria, 

bem como de sua família. De outro lado, cabe à parte contrária apresentar 

prova robusta, cabal e inequívoca em sentido contrário, assumindo o ônus 

de alegar que a parte autora eventualmente possuiria condições para 

tanto. Não há elementos no feito, ou qualquer outra prova, capazes de 

afastar a veracidade da declaração do benefício da justiça gratuita, o que 

ocorreria somente após a prova da inexistência ou do desaparecimento do 

estado de pobreza declarado. Ademais, os autos encontram-se instruídos 

com documentos que demonstram a situação de pobreza do requerente e 

por consequência, comprovam que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita. Com relação à alegação de necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto 

que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que 

operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos 

de ressarcimento indenizatório. Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerente torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo o autor, no mesmo 

prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data 

para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo comum 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará 

para liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, 

abra-se vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial, bem como, para que especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001757-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO KANIESKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção .

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001875-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (EXECUTADO)

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1001875-98.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 200.674,86 

ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: BELA VISTA ATACADISTA LTDA 

Endereço: AVENIDA DON AQUINO, 01, BELA VISTA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA 

Endereço: DOM AQUINO, 01, BELA VISTA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, para no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 200.674,86, sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. RESUMO DA INICIAL:A executada 

firmou com o exeqüente em 10/11/2015 uma “Cédula de crédito Bancário – 

Empréstimo Pessoal Capital de Giro” 1 (documento anexo), no valor de R$ 

118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos reais) para pagamento em 24 

(vinte e quatro) parcelas vencendo-se a primeira no dia 25/02/2016 e a 

última em 25/01/2018, acrescidas dos encargos prefixados à base de 

3,5% ao mês e demais consectários legais, tudo em conformidade com as 

cláusulas, prazos e condições mutuamente ajustadas pelas partes, 

constantes no corpo da mencionada cédula. Consoante se infere dos 

documentos acostados, o executado não adimpliu a prestação vencida em 

25/02/2016, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedor do 

principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na 

quantia de R$ 183.198,37 (cento e oitenta e três mil, cento e noventa e oito 

reais e trinta e sete centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, 

acrescidas de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa 

contratual à base de 2% (dois por cento), perfazem a quantia de R$ 

200.674,86 (duzentos mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e 

seis centavos). DECISÃO: Vistos.Ante a impossibilidade de citação das 

partes executadas pessoalmente, cite-a via edital, com prazo de 20 (vinte) 
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dias para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia das 

partes executadas no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006878-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGAFFAGEL KUZMIN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1006878-97.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 30.886,38 

ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: AGAFFAGEL KUZMIN Endereço: Faz. Massape, 

CX Postal 046, 46, Zona Rural, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 30.886,38 

e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Em 15/10/2010, a 

parte requerida firmou perante a Requerente a Proposta de Abertura e 

Movimentação de Conta de Depósitos Adesão a Produtos de Crédito e/ou 

Serviços Financeiros, em anexo. Após a utilização do limite de crédito 

(conforme extrato anexo) a parte requerida deixou de quitar a dívida, 

contraindo, deste modo, perante a instituição financeira, uma dívida 

detalhada conforme o quadro abaixo e demonstrativo de evolução da 

dívida anexo: Contrato Produto Data da Liberação Data Base Valor 

3494538 Empréstimo Pessoal - 24/09/2018 R$ 30.886,38 TOTAL: R$ 

30.886,38 (trinta mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito 

centavos). Torna-se necessário clarificar que os encargos utilizados para 

o esboço da importância devida estão em plena conformidade com o que 

restou pactuado no contrato, que fora devidamente assinado pelas partes, 

que inquestionavelmente tiveram ciência prévia de suas obrigações, 

restando assim, injustificado o correlato inadimplemento. Apesar do intuito 

e das tentativas da Instituição requerente em receber a importância que 

lhe é devida, o êxito almejado não fora atingido ante a inércia das partes 

requeridas, razão pela qual, a busca pelo pronunciamento do Poder 

Judiciário com o ajuizamento deste procedimento executório se qualificou 

como medida imperativa. desde 1951 Desta forma, a soma do débito R$ 

30.886,38 (trinta mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e oito 

centavos), o que enseja a propositura da presente ação de execução. 

DECISÃO: Vistos.Ante a impossibilidade de citar a parte requerida 

pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte requerida 

no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por 

defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 

Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 

requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 

(art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS 

SILVA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANILO JUNG (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1002251-84.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 55.690,31 

ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE DANILO JUNG Endereço: RUA 

MACEIO, 935, JD ITALIA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-970 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:A parte Requerida firmou perante a Requerente o 

Contrato de n. 825953, sendo-lhe disponibilizadas quantias, conforme 

comprovam os extratos bancários de sua movimentação financeira. 

Ocorre, porém, que a parte devedora não honrou com a sua obrigação de 

saldar os valores que lhe foram creditados, contraindo perante a 

financeira, uma dívida detalhada conforme o quadro abaixo: Contrato 

Produto Data de Liberação Data Base Valor Devido 825953 Contrato 

20/03/2014 16/06/2017 R$ 55.690,31 Valor Total do Débito R$ 55.690,31 

(cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa reais e trinta e um centavos ). 

Não se olvide que por diversas vezes a Requerente formalizou propostas 

de acordo amigável com a parte Requerida, cujas tentativas foram 

inexitosas, não restando alternativa senão o acionamento do Poder 

Judiciário. Insta salientar que os juros e a correção monetária utilizados na 

atualização do valor devido pela parte Requerida estão em conformidade 

com o pactuado, e, estando inadimplente com operação, fica 

caracterizada a mora, o que enseja a propositura da presente Ação de 

Cobrança. 3 desde 1951 II. DO DIREITO Com efeito, a prova escrita do 

crédito está alicerçada na documentação colacionada aos autos, ou seja, 

nas planilhas e nos extratos de sua movimentação financeir a, 

corroborando ao fato de que a parte Requerida possuía conta corrente 

junto à Requerente, obtendo assim os créditos na mesma, que deveria ser 

satisfeito, o que, no entanto, não ocorreu. DECISÃO: Vistos.Ante a 

impossibilidade de citar a parte requerida pessoalmente cite-a, via edital 

com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, 

nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia da parte requerida no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte requerente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS 

SILVA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001523-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1001523-43.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 74.196,57 

ESPÉCIE: [Cartão de Crédito]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ESTANIEL 

PASCOAL ALVES DA SILVA Endereço: RUA VINTE E NOVE, 51, COHAB 

SÃO GONÇALO, COHAB SÃO GONÇALO, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-838 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: DOS FATOS . O demandado utilizou-se do(s) 

cartão(ões) de crédito(s)/compra(s) [n.º(s) da(s) conta(s) cartão(ões) – 
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o(s) qual(is) é(são) o(s) n.º(s) de controle do banco para cada cartão], 

pelo(s) qual(is) o demandado comprometeu-se a, mensalmente a saldar as 

respectivas faturas nas datas de sua escolha: seja pela integralidade, 

seja pelo pagamento mínimo, o que melhor lhe conviesse. 6. Não obstante 

às operações efetivadas pelo demandado e devidamente autorizadas pelo 

demandante, nos termos do regulamento do produto, deixou àquele de 

quitar as faturas nos respectivos vencimentos. 7. Com base nas 

informações extraídas do extrato em questão (e eventualmente finalizado 

pelo relatório de aceleração) – os quais instruem o presente feito - 

denota-se que, somados e atualizados, os lançamentos das faturas 

indicam como devida a importância citada (o(s) qual(is) totaliza(m) a 

importância atualizada de R$ 74.196,57 – para o(s) cartão(ões) (em cada 

cartão, se mais de 01 – conforme quadro infra na próxima página). 8. O 

quadro resumo abaixo demonstra com detalhes o(s) cartão(ões) 

devidamente totalizado abaixo com o título ontrato/Cartão 

4066559925614230 Bandeira VISA Nome do Produto VISA PLATINUM 

CONV BRADESCO SEGUROS Sd. Últ. Fat. R$ 47.254,92 Data Últ. Fat. 

10/11/2014 Valor Corrigido R$ 74.196,57 Valor Total da Somatória de 

Todos os Cartões Corrigidos pelo INPC - R$ 74.196,57 9. A Somatória 

do(s) Valor(es) citada no rodapé do quadro supra apresentado foi 

Atualizado(s), desde a(s) Data(s) da(s) Última(s) Fatura(s) (data da fatura 

ou do relatório de aceleração) até a data desta inicial. Cabendo ressaltar 

ainda, que o eventual relatório de aceleração, citado anteriormente 

(quando houver), nada mais é, do que o demonstrativo das parcelas 

vincendas, as quais são depreciadas a valor presente, desde a data do 

vencimento de cada parcela até a data desta inicial, expurgando-se assim, 

todos os eventuais juros de parcelamento (como exemplo – o Cartão 

BNDES). 10. Nas faturas apresentadas demonstram-se, todas as compras 

(e/ou saques em dinheiro, se houveram), incluindo-se a multa, e a 

respectiva atualização, e em benefício do cliente, a partir da data da última 

fatura até a data da inicial, infra citada, houve apenas a incidência da 

atualização pelo INPC, ao qual foram acrescidos de juros de apenas 1% 

ao mês, desde a data desta(s) última(s) fatura(s)/relatório(s) de 

aceleração(ões), como citado supra, em detrimento do demandante, da 

taxa média do Banco Central para o produto de cartões. 11. Diante da 

situação de inadimplência, adotou-se a conduta de contatá-lo, a fim de 

pudesse liquidar o débito sem a necessidade de intervenção judicial, pela 

via consensual, seja pelo executivo da agência (quando correntista), seja 

por uma assessoria de cobrança amigável, seja ainda em última instância, 

por este Escritório e também Patrono desta Causa.12. Ocorre que, mantida 

a situação de inadimplemento, em que pese os esforços da demandante, 

não restou outra alternativa senão a submeter a lide ao crivo do Poder 

Judiciário. 13. Em que pese o ajuizamento, o requerente disponibiliza ainda, 

para uma composição a qualquer tempo, com a nossa melhor equipe de 

Executivos de Contas, os telefones no tronco do rodapé, ou ainda, a 

CENTRAL DE ATENDIMENTO NACIONAL com o n.º 4007-2367 (para todas 

as capitais e regiões metropolitanas). Nesta oportunidade poderá ser 

concedido um desconto especial para pagamento a vista, ou ainda, um 

desconto considerável e conjugado com parcelamento, sempre quando 

houver ao menos uma pequena entrada. DECISÃO: Vistos.Ante a 

impossibilidade de citar a parte requerida pessoalmente cite-a, via edital 

com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a citação, 

nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia da parte requerida no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte requerente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 25 de 

março de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS 

SILVA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004498-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAFERSON ALVES COSTA (AUTOR(A))

RENATO DOUGLAS ALVES COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERCEIRA VARA CÍVEL SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( 

) EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INCERTOS/ TERCEIRO 

INTERESSADOS/ CONFINANTES PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) MYRIAN PAVAN NÚMERO DO 

PROCESSO: 1004498-67.2019.8.11.0037 VALOR DA CAUSA: R$ 

86.071,00 ESPÉCIE: [Usucapião Especial (Constitucional)]->USUCAPIÃO 

(49) PARTE AUTORA: Nome: JAFERSON ALVES COSTA Endereço: RUA 

GUIRATINGA, 35, Primavera II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: RENATO DOUGLAS ALVES COSTA Endereço: Rua 

Guiratinga, 35, Primavera II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PARTE REQUERIDA: Nome: 

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP Endereço: 

Avenida São João, 305, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CITANDO(S): 

REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. O imóvel tem como confrontantes: Morador de frente: 

Condomínio Residencial Cidade Jardim - Avenida Cuiabá, n.º 0, Bairro 

Primavera II, em Primavera do Leste/MT. Morador dos fundos: Moradora 

Annelise de Oliveira Dourado, lote 07, quadra 70, com área de 225m², 

localizado na Rua Barra do Garças, n.º 66, Bairro Primavera II, em 

Primavera do Leste/MT. Moradora Marcir Rech, lote 07, quadra 70, com 

área de 225m², localizado na Rua barra do Garças, n.º 64, Bairro 

Primavera II, em Primavera do Leste/MT. Morador do lado direito: 

Construtora e Imobiliária Cosentino LTDA - ME, lote 04, quadra 70, com 
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área de 450m², localizado na Rua Guiratinga, n.º 45, Bairro Primavera II, em 

Primavera do Leste/MT. Morador do lado esquerdo: Moradora Tais - Lote 

06/A, Quadra 70, com área de 225m². conforme agrimensura técnica em 

anexo, localizado na Rua Guiratinga, n.º 34 , Bairro Primavera II, em 

Primavera do Leste/MT. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 

do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL:JAFERSON ALVES COSTA,CPF de n.º 

029.713.711-58,RENATO DOUGAS ALVES COSTA, brasileiro, solteiro, 

autônomo, portador da cédula de identidade RG n.º 20631669 SSP/MT, 

inscrito no CPF de n.º 043.810.281-98, MOVE AÇÃO DE USUCAPIÃO 

ESPECIAL URBANA, EM FACE DE CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA 

COSENTNO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n. 03.688.876/0001-60 

O objetivo desta demanda é obter o reconhecimento do domínio da área 

que doravante está devidamente descrita (AGRIMENSURA em anexo), 

com a consequente declaração da aquisição originária da propriedade, em 

favor dos autores, por meio de sentença, que servirá de título hábil para o 

registro no cartório de imóveis desta comarca. Tem-se como base o 

transcurso do tempo, de posse mansa e incontestada por próximos 09 

(nove) anos contínuos.É notório, consubstanciado nos documentos 

anexos, que há indícios suficientes de prova de que JAFERSON ALVES 

COSTA e RENATO DOUGLAS ALVES COSTA são os verdadeiros donos 

do imóvel em questão. Também, observa-se que os encargos do imóvel 

estão sendo devidamente cumpridos, conforme certidão positiva com 

efeito negativo em anexo.Corroborando a verossimilhança do alegado, 

segue em anexo contrato de compra e venda realizado entre Carlos 

Alberto Ferreira e Jaferson Alves Costa, na tentativa inviável de 

regularizar a propriedade do imóvel em comento em nome dos 

requerentes.Assim, denota-se através dos documentos anexos que os 

requerentes exercem a propriedade do imóvel usucapindo como se donos 

fossem desde novembro de 2010, de forma interrupta e sem oposição, 

além de usá-lo para moradia própria e da família, destacando não serem 

proprietários de outro imóvel urbano ou rural.Como se observa, os autores 

estão cumprindo a função social da propriedade, qual seja, dar utilidade e 

fazê-la produzir, ao invés de deixá-la sem nenhuma destinação.Como se 

observa, os autores estão cumprindo a função social da propriedade, qual 

seja, dar utilidade e fazê-la produzir, ao invés de deixá-la sem nenhuma 

destinação.Morador de frente:Condomínio Residencial Cidade Jardim - 

Avenida Cuiabá, n.º 0, Bairro Primavera II, em Primavera do 

Leste/MT.Morador dos fundos:Moradora Annelise de Oliveira Dourado, lote 

07, quadra 70, com área de 225m², localizado na Rua Barra do Garças, n.º 

66, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT. Moradora Marcir Rech, 

lote 07, quadra 70, com área de 225m², localizado na Rua barra do 

Garças, n.º 64, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT.Morador do 

lado direito:Construtora e Imobiliária Cosentino LTDA - ME, lote 04, quadra 

70, com área de 450m², localizado na Rua Guiratinga, n.º 45, Bairro 

Primavera II, em Primavera do Leste/MT.Morador do lado 

esquerdo:Moradora Tais - Lote 06/A, Quadra 70, com área de 225m². 

conforme agrimensura técnica em anexo, localizado na Rua Guiratinga, n.º 

34 , Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT.Os Requerentes tem a 

composse mansa, pacífica e direta do lote n.º 06, divisão do lote n.º 06, 

quadra n.º 70, com área de 225m², do Loteamento Cidade Primavera II, 

localizado na rua Guiratinga, n.º 35, Bairro Primavera II, em Primavera do 

Leste/MT, confrontando os lotes n.ºs 07, 05 e 04, registrado no Cartório 

do 1º Ofício de Primavera do Leste/MT, matriculado sob o nº 71, fls. 71, 

Livro 2-A, conforme agrimensura e certidão do cartório em anexo.Sejam 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, haja vista que os requerentes 

não possuem condições econômicas e/ou financeiramente de arcar com 

as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos 

termos das inclusas declarações de pobreza, com esteio no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, garantindo-lhes, ainda, a gratuidade da 

justiça e da assistência jurídica gratuita perante o Cartório de Registro de 

Imóveis, compreendendo as custas com emolumentos devidos a notários 

ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou 

qualquer outro ato notarial necessárioà efetivação de decisão judicial, com 

esteio no artigo 12, §2º, da Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001; Seja 

determinada a citação dos requeridos, com fulcro artigo 239, NCPC;a 

citação por edital dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo 

o disposto no inciso III do art. 257 do Código de Processo Civil;a intimação, 

por via postal, dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, para que manifestem interesse na causa; a citação 

pessoal de todos os proprietários dos imóveis confinantes já citados na 

exordial;Dá-se a causa o valor de R$. 86.071,00 (oitenta e seis mil e 

setenta e um reais), baseado na metade do valor venal do imóvel, 

conforme Boletim de Cadastramento Imobiliário em anexo. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Os Requerentes tem a composse mansa, pacífica 

e direta do lote n.º 06, divisão do lote n.º 06, quadra n.º 70, com área de 

225m², do Loteamento Cidade Primavera II, localizado na rua Guiratinga, n.º 

35, Bairro Primavera II, em Primavera do Leste/MT, confrontando os lotes 

n.ºs 07, 05 e 04, registrado no Cartório do 1º Ofício de Primavera do 

Leste/MT, matriculado sob o nº 71, fls. 71, Livro 2-A, 

DESPACHO/DECISÃO: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

proposta por JAFERSON ALVES COSTA e RENATO DOUGAS ALVES 

COSTA em face do CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTNO LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, 

observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de 

modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se, o requerido, no endereço declinado nos 

autos, para que, no prazo de 15(quinze) dias, caso queira, apresente 

resposta a inicial, constando do mandado citatório as advertências de lei, 

sobretudo, quanto aos efeitos da revelia. Outrossim, citem-se os 

confinantes, para que, também, caso queiram, por meio de advogados, 

apresentem as suas manifestações e/ou defesas nos autos, acerca do 

teor da exordial, no prazo de 15(quinze) dias, tudo sob pena de 

implicações processuais. E, ainda, citem-se, via edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, os terceiros e possíveis interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, para que, caso queiram, por meio de advogados, 

apresentem as suas manifestações e/ou defesas nos autos, acerca do 

teor da exordial, tudo sob pena das implicações processuais. E, também, 

notifiquem-se os representantes legais, da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, para que, manifestem se há interesse na causa, 

devendo ser encaminhados a cada ente, os autos para realizarem as 

suas manifestações. Por outro lado, meramente para tomar conhecimento 

da interposição da presente demanda, cientifique-se o membro do 

ministério público, sem prejuízos das demais intervenções futuras, em 

momento apropriado. Por fim, defiro o pedido de justiça gratuita em favor 

da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do mesmo Código. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Saulo de Souza Caetano-matr. 7402 , digitei. Primavera do Leste, 25 de 

março de 2020. Assinado Digitalmente Myrian Pavan Schenkel Juiza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005127-41.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): D. R. D. S. REPRESENTANTE: GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA 

REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Em 

análise à manifestação de ID nº 30367458, verifico que a decisão que 

deferiu a tutela pleiteada foi bem clara ao determinar que os tratamentos 

fossem fornecidos pela requerida, conforme prescrição médica. Do 

mesmo modo, foi requerido pela parte autora, em sua exordial, que fossem 

fornecidas as terapias de hidroterapia, fisioterapia método pediasuit, 

fisioterapia sensoromotor e terapia ocupacional, assim como todos os 

demais que forem prescritos. Não obstante, a própria parte requerida 

reconhece, em sua contestação, a existência de pedido inicial e de 

prescrição médica de tratamento fonoaudiólogo. Assim, havendo 

expressa prescrição médica acerca da necessidade da parte autora 

quanto ao tratamento fonoaudiólogo (ID nº 23352186), e ante a 

determinação, na decisão retro, de fornecimento da referida terapia, nos 

mesmos termos da decisão de ID nº 24647855, intime-se a parte requerida 

para proceder conforme determinado, sob pena de incidência da multa já 

fixada. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002294-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENIR VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002294-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELZENIR VIEIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino a conversão da ação 

para cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008355-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARIA MEDEIROS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na 

inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento 

dos valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000387-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA ROSA PEREIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO OAB - SP221199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000387-40.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: CELMA ROSA PEREIRA 

FREITAS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar o documento do sucessor. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e arquive-se, com as baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007172-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZAIR FAGUNDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007172-18.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DEUZAIR FAGUNDES DE 

OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nos 

termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 249, 

de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o cancelamento dos 

atos que já foram designados durante o período determinado nas Portarias 

citadas e a suspensão na designação de audiências até que a situação se 

normalize. A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da 

Saúde Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste 

Juízo, dando-se preferência de agendamento aos atos que foram 

cancelados nestes termos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002777-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OZORIO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002777-80.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JAIR OZORIO GOMES EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Inicialmente, indefiro o pedido 

de honorários no cumprimento de sentença não impugnado. Ante o teor da 

manifestação da parte executada no id n. 24162526, HOMOLOGO o valor 

apresentado pela parte exequente no id n. 20171347. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando a expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, conforme o cálculo 

apresentado pela parte exequente (R$ 92.471,24). Após, providencie-se o 

levantamento dos valores discriminados. Com a confirmação do 

levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002784-43.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO GUILHERME MIRANDA MARIANO REU: MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Considerando o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, bem 

como o Ofício nº 356/2018-DAPI-CGJ, os quais determinam a remessa das 

ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

prova pericial aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas 

onde estiverem instalados, ou ao Juizado Especial Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, DECLINO da competência para o 

processamento e julgamento do feito. Assim, proceda-se à redistribuição 

dos autos para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003956-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES RODRIGUES BARBACENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003956-49.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: EURIDES RODRIGUES BARBACENA EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Considerando o julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, bem como o Ofício 

nº 356/2018-DAPI-CGJ, os quais determinam a remessa das ações que 

não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

prova pericial aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas 

onde estiverem instalados, ou ao Juizado Especial Cíveis, nos termos da 

Resolução nº 004/2014/TP, DECLINO da competência para o 

processamento e julgamento do feito. Assim, proceda-se à redistribuição 

dos autos para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008048-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ALBANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008048-07.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SALETE ALBANO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a concordância da parte 

exequente no id n. 29351052 e a inércia da parte executada (id n. 

30652115), HOMOLOGO os valores apresentados pela Contadoria do 

Juízo no id n. 29157666. Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando a expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor – RPV, conforme o cálculo apresentado no id n. 29157666. 

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados. Com a 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004516-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE XAVIER LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA 

ESCOLA ESTADUAL NOVA CHANCE (IMPETRADO)

CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA 

ESTADUAL NOVA CHANCE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004516-59.2017.8.11.0037. IMPETRANTE: SIRLENE XAVIER LIMA 

IMPETRADO: CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA 

ESCOLA ESTADUAL NOVA CHANCE, DIRETOR DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL 

NOVA CHANCE Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SIRLENE XAVIER LIMA 

contra ato do DIREITO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE 

ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL FUNDAÇÃO NOVA CHANCE, 

devidamente qualificados nos autos. Analisando atentamente os autos, 

verifico a ocorrência da litispendência entre esta ação e outra de nº 

1017245-08.2017.8.11.0041 que tramita perante a Comarca de Cuiabá (5ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública), com as mesmas partes, causa 

de pedir e pedido, razão pela qual a extinção deste feito, sem resolução 

do mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BRITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000393-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REGINALDO BRITO DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de instrução 

e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes 

Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as 

partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RENATO FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001473-80.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO RENATO FERREIRA DA 

ROSA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, Designe-se audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes Leigos 

em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002163-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBERTO PINTO DE SOUZA (EXECUTADO)

NOVOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

LARISSA XAVIER DE SOUZA OAB - MT23564-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002163-46.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA INES FERNANDES 

EXECUTADO: NOVOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, ANTONIO 

HUMBERTO PINTO DE SOUZA Vistos, Ante a atitude louvável da parte 

credora em informar que não houve a publicação do acórdão no evento 

nº23832968, remeta-se os autos à Egrégia Turma Recursal com urgência, 

para apreciação, afim de evitar eventuais arguições de nulidade 

processual. Primavera do Leste/MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BENEDITA EVANGELISTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Número do Processo: 1002168-34.2018.8.11.0037 Polo Ativo: 

Caroline Benedita Evangelista Ramos Polo Passivo: UNIC Educacional 

LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte Requerida para manifestar sobre a 

manifestação e documentos juntados no ID 18217488 e seguintes, no 

prazo 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. Às providências. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS NERYS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001608-24.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ASSIS NERYS DE 

ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA 

POLO PASSIVO: J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 13/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011976-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA DA COSTA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

o polo passivo/credor, na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), 

acerca da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça (ID: 30328669), bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) 

Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA LUANA BISPO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001613-46.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RAISSA LUANA 

BISPO LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES 

SANTOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 13/07/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 26 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BRITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000393-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REGINALDO BRITO DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de instrução 

e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes 

Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as 

partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005058-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIO ELIZEU QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do trânsito em julgado, bem como para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 26 de 

março de 2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010887-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010887-51.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS Vistos, Junte-se a parte 

exequente planilha atualizada do crédito exequendo, no prazo de 

05(cinco) dias. Após, expeça-se certidão de dívida para fins de protesto, 

conforme pleiteado no evento n°23736960. Ultimadas as providências, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 26 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011281-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BELGINA ALAIZE MOTA DA SILVA LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011281-58.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BELGINA ALAIZE MOTA DA SILVA LEAL Vistos, Junte-se a 

parte exequente planilha atualizada do crédito exequendo, no prazo de 

05(cinco) dias. Após, expeça-se certidão de crédito e dívida para fins de 

protesto, conforme pleiteado no evento n°28975611. Ultimadas as 

providências, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005945-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L POIER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005945-27.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES EXECUTADO: L POIER - ME Vistos, EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço da parte 
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executada, objetivando-se saber se há bens penhoráveis na posse do 

devedor, para garantia do débito exequendo. Sendo o caso, deverá o 

Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação do bem porventura 

encontrado, nomeando o exequente como fiel depositário e 

procedendo-se a remoção ao credor. No ato da diligência, dever o Oficial 

de Justiça entrar em contato com o credor através do terminal 

66-9.9647-6252 para retirar o bem encontrado. Serve a presente de 

mandado de penhora e avaliação. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012030-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HORTIFRUTIGRANJEIROS SAO ROQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012030-75.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: HORTIFRUTIGRANJEIROS SAO 

ROQUE LTDA - ME EXECUTADO: BELA VISTA ATACADISTA LTDA Vistos, 

Defiro o pedido retro(id. n°16723983). Expeça-se carta precatória à 

Comarca de Várzea Grande/MT, para citação e intimação da parte 

executada BELA VISTA ATACADISTA LTDA (ARARAS PANTANAL 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA), preferencialmente na pessoa de seu 

sócio majoritário MARCIO LUIZ APPOLARI ou outro representante legal, 

para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Expeça-se o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001440-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEGUST FISH IND E COM DE PESCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT NAKAGAWA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001440-27.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DEGUST FISH IND E COM DE 

PESCADOS LTDA - ME EXECUTADO: HERBERT NAKAGAWA - ME Vistos, 

Defiro o pedido retro(id. n°23964564). Cite-se a executada por edital, nos 

termos do Enunciado 37, do FONAJE, para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Expeça-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 26 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000727-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA EUNICE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000727-47.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP EXECUTADO: MARTA EUNICE SILVA Vistos, Intime-se a parte 

devedora para cumprir o acordo homologado na sentença de ID. nº 

29103786, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo sem pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste – MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001132-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MEIRA JUNIOR OAB - SC0008635A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001132-88.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: HENNYNK FERNANDO PRATES 

EXECUTADO: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA Vistos, Intime-se 

a parte executada para que se manifeste acerca do prosseguimento da 

Recuperação Judicial, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo. Decorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me conclusos para penhora de ativos. 

Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004039-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE JESUS MIRANDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004039-65.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LARA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: DIEGO DE JESUS MIRANDA EIRELI - ME Vistos, Trata-se de 

ação de execução de titulo executivo extrajudicial, em que figura no polo 

ativo LARA DE OLIVEIRA e no polo passivo DIEGO DE JESUS MIRANDA 

EIRELI – ME. Considerando que todas as tentativas de citação/intimação do 

executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de Justiça), a parte 

exequente requerer a citação pelas vias editalícias em conformidade com 

o enunciado 37 do FONAJE: Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). Quanto a isto, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL. Cite-se o 

executado por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, no termo do artigo 256 

e seguintes do novo Código de Processo Civil, para pagar o valor 

exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Intime-se a exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado 

da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003858-64.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIELY DO CARMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003858-64.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: NILCIELY DO CARMO DE OLIVEIRA Vistos, Trata-se de ação 

de execução de titulo executivo extrajudicial, em que figura no polo ativo 

SANTOS E CIA LTDA - ME e no polo passivo NILCIELY DO CARMO DE 

OLIVEIRA. Considerando que todas as tentativas de citação/intimação do 

executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de Justiça), a parte 

exequente requerer a citação pelas vias editalícias em conformidade com 

o enunciado 37 do FONAJE: Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). Quanto a isto, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL. Cite-se o 

executado por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, no termo do artigo 256 

e seguintes do novo Código de Processo Civil, para pagar o valor 

exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Intime-se a exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado 

da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002933-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Tendo em vista que a sentença transitou em julgado; sem 

prejuízo do pagamento das custas judiciais condenadas em sentença (que 

serão cobradas ulteriormente pelo setor competente); impulsiono o 

processo para intimar a parte reclamante, por intermédio do(s) seu(s) 

advogado(s), acerca do cumprimento da sentença requerido nos autos 

digitais (ID: 29895337 e seus correlatos), para fins de adimplemento da(s) 

obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006342-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZANELLA FREU (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

28890338, no prazo de quinze dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 26 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVILMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001675-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELVILMA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., VIA VAREJO 

S/A Vistos, Tendo em vista que a parte ré não consegue visualizar os 

autos do processo, junto em anexo as sentenças proferidas e o último 

despacho. Após, arquive-se. Primavera do Leste - MT, 26 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012236-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DE MORIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012236-89.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GABRIEL NETO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: JUAREZ ALVES DE MORIS Vistos, Defiro o pedido 

retro (id. n°27678523). Junte a parte exequente, nome completo e telefone 

para contato do fiel depositário, caso seja encontrado bens para 

satisfação do crédito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

penhorem-se o veículo indicado pelo credor, qual seja, FIAT/UNO MILLE 

WAY ECON, PLACA OBN7904, CHASSI 9BD15844AD6828834, ANO 2013, 

ou outro bem penhorável, caso seja encontrado na posse do devedor, ou, 

em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo que esteja em sua 

posse. A penhora do veículo deverá recair no endereço AVENIDA 14 DE 

MARÇO, S/N, BAIRRO CENTRO LESTE, AO LADO DA CASA N°607, 

PRIMAVERA DO LESTE/MT. No ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) 

Oficial de Justiça avaliar o bem e intimar a devedora da penhora e da 

avaliação, cientificando-a que o prazo para impugnar a penhora é de 15 

(quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) dias. Serve a presente de 

carta/mandado de penhora e avaliação. Primavera do Leste/MT, 26 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001114-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EDITE UHDE REQUERIDO: OI 

S/A Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que a executada 

não atendeu a determinação do evento n°26067078, pois se preocupou 

em trazer manifestação totalmente genérica. A parte credora requer a 

execução do saldo remanescente no valor de R$468,58(quatrocentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), mas não apresentou a 

respectiva planilha do cálculo. Considerando que o evento danoso se deu 

em momento posterior ao processamento do requerimento de recuperação 

judicial ocorrida em 20/06/2016, a natureza do crédito é extraconcursal. 

No que se refere aos créditos extraconcursais, as ações prosseguirão 

perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao 

credor. Na execução, contudo, os atos de constrição devem ser 

autorizados pelo Juízo recuperacional, nos termos da jurisprudência do 

STJ: "Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de 

constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa 

sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido 

plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de 

crédito discutido nos autos de ação de execução. No normal estágio da 

recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções 

individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata 

o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. Agravo regimental desprovido. (STJ, 

AgRg no CC 141719-MG, 2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 

27.04.2016, p. em 02.05.2016). Assim, intime-se a parte exequente para 

juntar planilha atualizada do crédito exequendo, já descontado o valor 

pago de R$8.640,17(...), no prazo de 05(cinco) dias, cujo valor deve ser 

atualizado somente até a data de 20.06.2016, data do pedido de 

processamento da Recuperação Judicial, visto que a partir deste período a 

atualização do valor submete-se a regra própria daquele Juízo Universal. 

Caso esteja dentro dos parâmetros legais, expeça-se ofício à 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ comunicando a necessidade 

de pagamento do crédito extraconcursal em favor da parte exequente, e 

acréscimos legais conforme sentença transitada em julgado nestes autos. 

Após, arquive-se o feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Primavera do 

Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006425-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PINTO REIS DA SILVA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006425-68.2019.811.0037 Reclamante: MARIA APARECIDA SALES DOS 

SANTOS. Reclamados: ELSON PINTO REIS DA SILVA, ESTADO DE MATO 

GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, 

todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigência de 

Débito c/c. Tutela Antecipada, proposta por MARIA APARECIDA SALES 

DOS SANTOS em desfavor de ELSON PINTO REIS DA SILVA, tendo como 

litisconsortes o ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN (Id. 25760509). Foi concedida tutela 

antecipada em desfavor DETRAN para determinar que se abstenha de 

efetuar cobranças ou registros de pontos após a comunicação da venda 

do veículo, bem como em face do Estado de Mato Grosso para determinar 

que se abstenha de efetuar bloqueios na emissão de certidão negativa 

referente ao veículo (Id. 26026450). O DETRAN apresentou contestação 

no Id. 26244118 e O Estado de Mato Grosso apresentou no Id. 26374744. 

A parte Reclamante impugnou às contestações (Id. 28936132), sendo que 

a parte Reclamada ELSON, não apresentou sua defesa. Litisconsórcio 

Necessário. Diz o art. 114, do CPC que: “O litisconsórcio será necessário 

por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica 

controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que 

devam ser litisconsortes”. Na hipótese apresentada, a relação jurídica tem 

como natureza a transferência de veículo, o pagamento de multas, 

impostos e licenciamentos. A Autarquia Estadual (Detran) é o órgão 

responsável pelo registro de transferências de veículos no estado, bem 

como pelo lançamento das multas/penalidades e recolhimento de 

licenciamentos e seguro, ao passo que o Estado de Mato Grosso é o ente 

responsável pela arrecadação do imposto (IPVA). Logo, para ter eficácia, 

a sentença judicial depende da citação dessas entidades, as quais devem 

integrar o polo passivo como litisconsortes necessários. Preliminares. O 

DETRAN alega ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com a 

parte Reclamante, assim como inépcia da inicial, argumentando ausência 

de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido. Em primeiro 

lugar, afasto à preliminar de ilegitimidade passiva pelas razões já 

expostas. A Autarquia Estadual deve figurar no polo passivo da demanda 

como forma de garantir a eficácia da decisão judicial. Com relação à 

inépcia da inicial, também deve ser afastada, pois, da análise dos fatos e 

fundamentos apresentados na exordial, vislumbra-se, ao menos 

inicialmente, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Por 

seu turno, o Estado de Mato Grosso também pede o reconhecimento de 

sua ilegitimidade passiva, o que de plano a afasto, por existir discussão 

judicial quanto ao responsável tributário do imposto de sua competência. 

Revelia e Ônus da Prova. Inicialmente, decreto a revelia da parte 

Reclamada ELSON, tendo em vista que, apesar de regularmente citado, 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme dispõe 

o art. 344, do CPC, considerando-se verdadeiras as alegações de fato 

apresentadas pelo autor. Mérito. Compulsando a inicial, verifica-se que a 

pretensão autoral tem como finalidade: I – declarar a inexistência da 

propriedade do veículo; II – declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA e 

Multas; e ainda III – determinar que o DETRAN regularize os registros no 

seu banco de dados. Passo à análise de cada pedido. Propriedade do 

Veículo. Pretende o autor ver declarada a inexistência de propriedade do 

veículo VW/FOX (características descritas na inicial), em razão da parte 

Reclamada ELSON não ter efetivado a transferência do bem junto ao 

DETRAN, o que vem gerando a incidência de multas, impostos e outros 

débitos em seu nome. Informa que realizou a comunicação da venda no 

dia 22/10/2019 (Id. 25760509), bem como apresentou o recibo 

devidamente autenticado e assinado pelas partes no dia 18/10/2016. A 

aquisição da propriedade, para fins cíveis e tributários, ocorre com a 

tradição do bem móvel, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267, do Código 

Civil. Portanto, presume-se ocorrida a tradição na data da assinatura do 

recibo de transferência do veículo (dia 18/10/2016), considerando-se a 

partir desta data, adquirida a propriedade do bem pelo reclamado ELSON. 

Obrigação pelo IPVA. Imperioso esclarecer que o responsável tributário 

pelo pagamento do IPVA é o proprietário do veículo, de acordo com a 

legislação cível. No caso, a aquisição da propriedade ocorreu com a 

tradição, na data de 18/10/2016. Assim, a partir desta data, a parte 

Reclamada ELSON passou a ser o responsável tributário do IPVA, motivo 

pelo qual é inexigível a cobrança desses débitos em desfavor da parte 

autora. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do 

art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está 

correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o 

dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar 

ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter 

que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida 

disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se 

aplicando a débitos tributário relativos ao não pagamento de IPVA, por não 

serem relacionados a violação a regras de trânsito. 2. Ademais, a 

transferência da propriedade dos bens móveis, inclusive dos veículos, 
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ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. (STJ - Acórdão 

Resp. 1717204 / SP, Relator(a): Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 

20/03/2018, data de publicação: 25/05/2018, 2ª Turma). (Grifei). Obrigação 

pelas Multas, Licenciamentos e Seguros. O art. 134 do CTB prevê a 

responsabilidade solidária entre comprador e vendedor pelas obrigações 

administrativas quando não comunicada a venda. No caso dos autos, a 

parte Reclamante não foi diligente e comunicou a venda de forma tardia. A 

parte Reclamante apenas realizou a comunicação da venda anos depois, 

isto é, na data de 22/10/2019 (Id. 25760509), quando já lançadas multas e 

demais débitos administrativos em seu nome. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE 

DE DÉBITOS DE IPVA E DE MULTAS. Decisão que deferiu parcialmente o 

pedido de tutela de urgência para "determinar a suspensão da exigibilidade 

dos débitos de IPVA a partir da tradição do bem (17.01.2011) e a 

suspensão das multas de trânsito após a comunicação de venda do 

veículo (22.09.2017)". Pretensão de suspender a exigibilidade de todas as 

multas de trânsito. Impossibilidade. A comunicação de transferência do 

veículo aos órgãos de trânsito foi tardia. Responsabilidade solidária. 

Inteligência do art. 134 do CTB. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - 

Acórdão Agravo de Instrumento 2231626-92.2018.8.26.0000, Relator(a): 

Des. Alves Braga Junior, data de julgamento: 13/12/2018, data de 

publicação: 13/12/2018, 2ª Câmara de Direito Público). (Grifei). Desta feita, 

respondem solidariamente comprador e vendedor pelas multas, 

licenciamentos e seguros DPVAT atrasados até a data da comunicação. 

Porém, a partir do ato de comunicação, só o comprador/adquirente passa 

a ser o responsável pelas obrigações administrativas. Do dispositivo. Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pelo afastamento das preliminares alegadas, bem como pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais averbados nos autos para: 

a) declarar a inexistência da propriedade do veículo VW/FOX (PLACA: 

NFP9030 - COR: BRANCA) em benefício da parte Reclamante, sendo 

provada a venda do bem ao reclamado ELSON PINTO REIS DA SILVA. b) 

declarar a inexigibilidade da cobrança do IPVA em desfavor da parte 

Reclamante, devendo os débitos tributários gerados após a data da 

tradição (18/10/2016) serem atribuídos ao reclamado ELSON PINTO REIS 

DA SILVA. c) declarar que o reclamado ELSON PINTO REIS DA SILVA 

responde exclusivamente pelos débitos administrativos (multa, 

licenciamento e seguro DPVAT) gerados a partir da data da comunicação 

da venda (22/10/2019), permanecendo-se as partes MARIA APARECIDA e 

ELSON solidariamente responsáveis pelos débitos anteriores à 

comunicação. d) determinar que o DETRAN transfira os débitos 

administrativos (multa, licenciamento e seguro DPVAT) gerados após a 

data da comunicação (22/10/2019) para a parte Reclamada ELSON PINTO 

REIS DA SILVA, registrando-o no seu banco de dados como o respectivo 

comprador/adquirente. e) determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO 

cancele, exclua e/ou se abstenha de efetuar a cobrança de débitos de 

IPVA gerados a partir da tradição do bem (18/10/2016) em desfavor da 

parte Reclamante. f) ratificar a tutela antecipada. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta 

precatória, carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004835-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TOMAZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - 033.601.871-13 

(PROCURADOR)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004835-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DIEGO TOMAZ PEREIRA 

PROCURADOR: JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Verifico que as partes transigiram 

sobre o objeto desta lide, conforme termo de acordo juntado nos autos (id. 

n°20851228). Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o processo 

instruído para eventual homologação, merece acolhimento a pretensão das 

partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Celebrado acordo no bojo do processo de conhecimento é perfeitamente 

possível a sua extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

269, inciso III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 

10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria desta lide está 

relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não verifico 

empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 

24 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BARROS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000390-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIA BARROS DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada e tampouco apresentou justificativa plausível (termo de audiência 

id. n°13663292), apesar de intimada na pessoa de sua advogada. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 24 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001984-44.2019.8.11.0037 Reclamante: Caroline Gomes de 

Araújo Reclamada: Unic Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, no ano de 2018, 

formalizou a sua rematrícula junto à Reclamada (no que se refere ao curso 

CST em Agronegócio), bem como, que no semestre 2018/01 continuaria a 

lhe ser cobrada uma mensalidade de R$ 350,93. A Autora relatou que, por 

motivos pessoais, teve de interromper os seus estudos, motivo pelo qual, 

solicitou a desistência do curso na data de 02/04/2018 (cujo comprovante 

não lhe foi fornecido em razão do sistema se encontrar inativo) e ainda, se 

dispôs ao pagamento da multa contratual. A Postulante alegou que, apesar 

de ter solicitado a desistência do curso, a Reclamada continuou a lhe 

cobrar as mensalidades dos meses subsequentes. Além disso, a Autora 

destacou ter formalizado um requerimento de exclusão das mensalidades 

referentes aos meses 04 a 06/2018, no entanto, a solicitação não só foi 

rejeitada, como também, o seu nome foi inserido junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito e ainda, a Reclamada se nega em fornecer os 

documentos necessários para que a mesma venha a se transferir para 

outra instituição. Por entender que foi negativada indevidamente e que tal 

fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou que a Reclamante não apresentou provas capazes 

de demonstrar a verdade dos fatos alegados, bem como, do abalo moral 

sofrido. Além disso, a instituição Ré defendeu que não pode ser 

responsabilizada por fato de terceiro e ainda, que não praticou nenhum 

ato ilícito em detrimento da parte Autora. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. Inicialmente, não subsistem dúvidas de que, 

na data de 02/04/2018, a Reclamante formalizou um pedido de desistência 

de seu curso (CST em Agronegócio), pois, além de tal fato não ter sido 

devidamente refutado pela Reclamada (o que, nos termos do artigo 341 do 

CPC/2015, confere presunção de veracidade à narrativa inicial), extrai-se 

do documento anexo ao Id. nº 19285590 que o próprio atendente da 

instituição de ensino reconheceu que, apesar de a aluna ter solicitado a 

exclusão das mensalidades referentes aos meses de abril a junho/2018, 

tal providência não foi computada pelo sistema em 02/04/2018. Embora a 

parte Autora já tivesse efetuado a sua matrícula na semestralidade 

2018/01, o contrato estabelecido entre os litigantes (Id. nº 19285580) 

permite expressamente a extinção do vínculo por meio da solicitação de 

desistência do curso em qualquer época do ano, desde que a contratante 

se responsabilize pelo pagamento das mensalidades até o mês da 

solicitação. De suma relevância transcrever a cláusula 5.2 do instrumento 

contratual firmado entre as partes (Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais): “5.2. O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do 

curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento 

das parcelas até o mês da solicitação.”. (Destaquei). Inobstante o pedido 

de desistência ter sido formulado em 02/04/2018, tenho que a irresignação 

da parte Autora no tocante à cobrança da mensalidade vencida em 

abril/2018 não detém nenhum fundamento, pois, consoante alhures 

mencionado, subsiste uma disposição contratual que lhe obriga a honrar o 

pagamento das parcelas vencidas até o mês da solicitação. Logo, por 

corolário lógico, entendo que tanto a cobrança quanto o apontamento 

restritivo referente à mensalidade vencida em 10/04/2018 refletiram 

apenas o exercício regular do direito de credora da instituição de ensino 

Ré (artigo 188, I, do Código Civil). No entanto, o mesmo entendimento não 

se aplica às cobranças das mensalidades correspondentes aos meses de 

maio e junho/2018, as quais, igualmente, culminaram com a negativação da 

Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. In casu, restando 

demonstrada a solicitação de desistência na data de 02/04/2018 (tanto é 

que, reitero, tal fato não foi combatido na contestação), bem como, a 

expressa previsão contratual acerca da possibilidade de encerramento do 

vínculo, tenho que as cobranças e as inserções creditícias referentes as 

dívidas vencidas de maio/2018 em diante se revelaram totalmente ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a instituição de ensino deve 

ser compelida não só em promover a baixa das mesmas junto aos seus 

sistemas, como também, ser responsabilizada pelos infortúnios 

vivenciados pela parte Autora. Outrossim, não se pode olvidar que, 

segundo consta dos relatos inaugurais (os quais não foram objetos de 

combate na contestação e, portanto, gozam de presunção de veracidade), 

a Reclamada vem se negando a fornecer os documentos necessários 

para que a Demandante possa se transferir para outra instituição, o que, a 

meu ver, apenas potencializa a falha na prestação dos serviços da 

instituição de ensino. Reza o artigo 6º da Lei 9.870/99 que: “Art. 6º São 

proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 

escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas 

por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, 

às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa 

do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso 

a inadimplência perdure por mais de noventa dias.”. (Destaquei). Ainda 

que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, 

em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para evitar que consumidores como a Reclamante fossem 

prejudicados. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma 

relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que as condutas perpetradas pela Reclamada provocaram 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que deixou de se atentar ao pedido de desistência 

formulado pela consumidora em abril/2018, bem como, promoveu a 

negativação indevida da mesma junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

(por dívidas originadas após o pedido de desistência) e ainda, se negou a 

entregar à Reclamante os documentos (plano de ensino e histórico 

escolar) que iriam possibilitar a sua transferência para outra instituição. 

Nesse sentido, seguem destacadas, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO 

DE MENSALIDADES VENCIDAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA 

MATRÍCULA – INSCRIÇÃO DESABONADORA QUE É INDEVIDA - DANO 

MORAL PRESUMIDO (...). Apelação improvida. (TJ-SP - AC: 

10148078320188260161 SP 1014807-83.2018.8.26.0161, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 06/06/2019, 36ª Câmara de Direito 

Privado).”. (Destaquei). “ENSINO SUPERIOR. ALUNA INADIMPLENTE. 

PEDIDO DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA À OUTRA 

INSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS 

ACADÊMICOS PELA UNIVERSIDADE. ABUSO DE DIREITO. 

IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM DECORRÊNCIA 

DA INADIMPLÊNCIA. EXEGESE DO ART. 6º, DA LEI N. 9.870/99. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO 

DESPROVIDO. "O art. 6º da Lei n. 9.870/1999 proíbe a suspensão de 
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provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de 

quaisquer outras penalidades pedagógicas [...]." (REsp 1320988/TO, rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 23.08.2012). (TJ-SC - AC: 

20110939884 SC 2011.093988-4 (Acórdão), Relator: Carlos Adilson Silva, 

Data de Julgamento: 11/11/2013, Terceira Câmara de Direito Público 

Julgado).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, consoante entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o valor das dívidas motivadoras dos 

apontamentos, o fato da Reclamante possuir uma anotação concomitante 

(não havendo de se falar em inserção preexistente) àquelas que foram 

reconhecidas neste decisum como indevidas e ainda, a fim de evitar o seu 

locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - DECLARAR a extinção do 

contrato de prestação de serviços educacionais outrora firmado entre as 

partes, bem como, a inexistência dos débitos (mensalidades e afins) 

originados a partir de maio/2018 (haja vista que, consoante mencionado, é 

legítima a exigibilidade da mensalidade correspondente a abril/2018, ou 

seja, o mês em que foi solicitada a desistência do curso); - DETERMINAR 

que a Reclamada providencie a entrega do “Histórico Escolar”, bem como, 

do “Plano de Ensino” à Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da presente data, sob pena de eventual fixação de multa; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais à Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o 

dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado; Por 

fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 19427687. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007288-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VILELA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007288-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DANIELLE VILELA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais pleiteada por 

DANIELLE VILELA CRUZ em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Alega a 

requerente, em síntese, que a requerida inseriu seu nome junto aos 

órgãos de restrição ao crédito em 16/02/2016, no valor de R$366,37 

(trezentos e sessenta e seis reais e trinta sete centavos). Sustenta que 

não reconhece o valor cobrado, vez que não possui débitos com a 

empresa requerida e tampouco foi notificada acerca do suposto débito. No 

mérito, requer a inexistência do débito discutido nos autos e a condenação 

em danos morais no montante de R$19.000,00(dezenove mil reais). Vieram 

os seguintes documentos: Extrato da restrição ao crédito (id. n°16302012) 

e demais documentos indispensáveis para a propositura desta ação. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

Telefônica Brasil S.A argumenta na contestação que a requerente firmou 

contrato de prestação de serviços, momento em que habilitou a linha 

telefônica 66-99690-3675 e o pacote de serviços SMARTVIVO 1GB. 

Pondera que a requerente adimpliu tempestivamente as faturas com 

vencimento em outubro, novembro e dezembro de 2015 e deixou de 

adimplir as faturas com vencimento entre janeiro a março de 2016, 

totalizando o débito de R$366,37(trezentos e sessenta e seis reais e trinta 

e sete centavos). Aduz que a linha telefônica habilitada pela autora foi 

bloqueada e desligada em 01/06/2016 em razão do inadimplemento. 

Requer sejam afastados todos os pedidos formulados pela autora e, como 

pedido contraposto, requer a condenação da requerente no valor de 

R$366,37(trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). 

Juntou contrato termo de adesão e contratação de serviços SMP; 

Documentos pessoais da requerente; Faturas e demais atos constitutivos 

empresarial. A parte requerente impugnou a contestação e ratificou em 

todos os seus termos a petição inicial. Vieram os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Analisando a questão 

discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos o termo de adesão e contratação de serviços SMP devidamente 

assinado e os documentos pessoais da requerente, o que demonstra a 

relação jurídica entre as partes, bem como que a requerente contratou os 

serviços e não adimpliu com o pagamento. Cumpre mencionar que a 

assinatura constante no termo de adesão e contratação de serviços SMP 

é idêntica se comparada com as assinaturas constantes nos documentos 

juntados pela parte autora nos autos, em especial, procuração, 

declaração de hipossuficiência e declaração de residência, não havendo 

a necessidade de um expert para averiguar a veracidade das assinaturas. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não 

adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Ademais, quanto à 

alegação de falta de comunicação prévia acerca da inscrição do nome da 

recorrente no Serasa ou demais órgãos de restrição ao crédito, ressalto 

que o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento, através 

do verbete n°404, no sentido de ser dispensável aviso de recebimento na 

carta de comunicação ao consumidor, in verbis: Súmula nº404 – “É 
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dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas 

ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte 

contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e condeno a 

parte requerente ao valor de R$366,37 (trezentos e sessenta e seis reais 

e trinta sete centavos), cujo valor deve ser atualizado monetariamente 

pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir do vencimento da dívida. Transitada em julgado, aguarde-se a 

formalização do pedido de Cumprimento de sentença. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006424-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1006424-20.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: ANDRE IUDY MIAKI 

SCHULA - EPP PARTE RÉ: FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação de cobrança. A parte autora 

narrou que a requerida é devedora da quantia de R$ 282,40, em razão de 

ter adquirido da autora roupas e calçados, por essa propõe a presente 

demanda para satisfazer seu crédito. A parte requerida foi devidamente 

citada, mas não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Salienta-se que é dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. 

Mérito Inicialmente, certifico que parte ré não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, sendo assim reconheço a 

revelia e seus efeitos, logo, presumem-se verdadeiras as alegações 

autorais, nos moldes do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Além da presunção de 

veracidade, verifica-se que a parte autora apresentou provas que atestam 

o fato constitutivo do seu direito, na medida que juntou aos autos nota de 

venda, declaração da parte requerida reconhecendo o débito com a 

devida assinatura. (Id. num. Num. 24716980 - Pág. 1). Com efeito, 

verifica-se que a parte requerida não cumpriu com seus encargos 

contratuais e está inadimplente, sendo assim, assiste razão à parte 

autora. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos contratos 

informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato 

válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo 

trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Nesse passo, 

constatada a inadimplência, determino que a parte ré cumpra com seus 

encargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) Condenar a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 

282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), com 

correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, 

um por cento, ao mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do 

débito; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005424-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005424-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDISON FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais pleiteada por 

VALDISON FERREIRA DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Alega o requerente, em síntese, que a requerida inseriu seu nome junto 

aos órgãos de restrição ao crédito em 21/01/2018, no valor de R$137,11 

(cento e trinta e sete reais e onze centavos). Sustenta que não reconhece 

o valor cobrado, vez que não possui débitos com a empresa requerida e 

tampouco foi notificado acerca do suposto débito. No mérito, requer a 

inexistência do débito discutido nos autos e a condenação em danos 

morais no montante de R$10.000,00(dez mil reais). Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao crédito (id. n°14536253) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a requerida Telefônica Brasil 

S.A argumenta na contestação que o requerente firmou contrato de 

prestação de serviços em 11/11/2015, momento em que habilitou a linha 

telefônica 66-99714-6543 e o plano “Smart Vivo Controle”. Pondera que o 

requerente adimpliu tempestivamente as faturas com vencimento até 

dezembro de 2017 e deixou de adimplir as faturas com vencimento entre 

janeiro a março de 2018, totalizando o débito de R$137,11(cento e trinta e 

sete reais e onze centavos). Aduz que a linha telefônica habilitada pelo 

autor foi bloqueada e desligada em 25/05/2018 em razão do 

inadimplemento. Requer sejam afastados todos os pedidos formulados 

pelo autor e, como pedido contraposto, requer a condenação do 

requerente no valor de R$137,11(cento e trinta e sete reais e onze 

centavos). Juntou contrato termo de adesão e contratação de serviços 

SMP; Documentos pessoais do requerente e demais atos constitutivos 

empresarial. A parte requerente impugnou a contestação e ratificou em 

todos os seus termos a petição inicial. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. n°168807240), sem proposta de acordo. Vieram os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 
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fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Analisando a questão 

discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos o termo de adesão e contratação de serviços SMP devidamente 

assinado e os documentos pessoais do requerente, o que demonstra a 

relação jurídica entre as partes, bem como que o requerente contratou os 

serviços e não adimpliu com o pagamento. Cumpre mencionar que a 

assinatura constante termo de adesão e contratação de serviços SMP é 

idêntica se comparada com as assinaturas constantes nos documentos 

por ele mesmo juntados nos autos, em especial, procuração, declaração 

de hipossuficiência e declaração de residência, não havendo a 

necessidade de um expert para averiguar a veracidade das assinaturas. 

Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços da ré e não 

adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Ademais, quanto à 

alegação de falta de comunicação prévia acerca da inscrição do nome do 

recorrente no Serasa ou demais órgãos de restrição ao crédito, ressalto 

que o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento, através 

do verbete n°404, no sentido de ser dispensável aviso de recebimento na 

carta de comunicação ao consumidor, in verbis: Súmula nº404 – “É 

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas 

ao fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte autora não 

agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, 

por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte 

contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a 

parte requerente ao valor de R$137,11(cento e trinta e sete reais e onze 

centavos), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do 

INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

vencimento da dívida. Transitada em julgado, aguarde-se a formalização 

do pedido de Cumprimento de sentença. Inexistindo pleito executório, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 24 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBENIZA SALDANHA SARAIVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n: 1002601-72.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: FRANKLIN TIAGO 

ROHR & CIA LTDA EXECUTADA: ALBENIZA SALDANHA SARAIVA 

OLIVEIRA SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. 

Fica dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

exequente foi intimada para indicar bens de propriedade da parte 

executada passível de penhora, sob pena de extinção, todavia, 

transcorrido o lapso temporal manteve-se inerte. (Id. Num. 24104486 - Pág. 

1) Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial: “Os princípios norteados no 

§ 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 são de ordem pública, portanto inalteráveis. 

Assim sendo, a não indicação de bens por parte do exequente acarreta a 

presunção da inexistência de bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito 

extinto.” (TR de Conselheiro Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio 

Neves da Silva – j. em 10.08.1998). Ademais, para extinção do processo 

de execução, ante a inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se 

faz a intimação pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO 

NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO 

RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, 

NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para 

extinção do processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010173-28.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.: 8010173-28.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: ALVARO 

MENEZES EXECUTADA: FABIANA APARECIDA DA SILVA SENTENÇA 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Fica dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e 

decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada para indicar bens de propriedade da parte executada passível de 

penhora, sob pena de extinção, todavia, transcorrido o lapso temporal 

manteve-se inerte. (Id. Num. 24752541 - Pág. 1 ) Com efeito, dispõe o art. 

53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Nesse sentido o entendimento 

jurisprudencial: “Os princípios norteados no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 

são de ordem pública, portanto inalteráveis. Assim sendo, a não indicação 

de bens por parte do exequente acarreta a presunção da inexistência de 

bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito extinto.” (TR de Conselheiro 

Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio Neves da Silva – j. em 

10.08.1998). Ademais, para extinção do processo de execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se faz a intimação 

pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, 

CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 
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expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010292-23.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARANILSON JACINTO FERRERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 8010292-23.2014.8.11.0037 PARTE EXEQUENTE: 

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP PARTE EXECUTADA: 

ARANILSON JACINTO FERRERA SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança em fase de cumprimento de sentença . Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

Verifica-se que a parte exequente foi devidamente intimada para 

regularizar a substituição do polo ativo, em face do espólio ou herdeiros, 

no entanto, transcorrido o lapso temporal não houve o cumprimento da 

diligência. Id. Num. 21055578 - Pág. 1. Assim, denota-se a ausência de 

interesse da parte exequente em dar continuidade à presente demanda, já 

que está a mais de trinta dias sem apresentar manifestação nos autos. 

Ante o exposto, opino pela extinção do processo sem resolução do mérito 

nos moldes do art. 485, III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta 

Kato. Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011710-35.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEU DE OLIVEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACINTO ALMEIDA (EXECUTADO)

DOLARICE BUENO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SILVIO MALAMIM (EXECUTADO)

JOSELBA APARECIDA ALMEIDA MALAMIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011710-35.2010.8.11.0037 Exequente: Zaqueu de Oliveira 

Reis Executados: Joselba Aparecida Almeida Malamim; Silvio Malamim; 

José Jacinto Almeida e Dolarice Bueno de Almeida SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se a presente demanda de uma 

“Ação de Execução de Título Extrajudicial” (referente a um instrumento 

particular de confissão de dívida) em que, desde o início de sua 

tramitação, o MM. Juiz Togado deferiu a realização de penhora de um 

determinado percentual sobre os rendimentos mensais dos Executados 

(decisão proferida originalmente na data de 10/11/2011 – Id. nº 3637437). 

Ademais, da exegese dos andamentos processuais, extrai-se que o 

Exequente promoveu o levantamento de vários montantes que, ao longo 

dos anos, vinham sendo consignados judicialmente pelos 

empregadores/órgãos com os quais os Executados mantinham vínculo 

empregatício (prestação de serviços). Pois bem, na data de 14/03/2017 

(Id. nº5493825), o Autor informou nos autos que o saldo remanescente da 

dívida (já considerando os vários pagamentos realizados) era 

representado pela importância de R$ 9.191,39 (nove mil, cento e noventa e 

um reais e trinta e nove centavos), bem como, que o Executado “Silvio 

Malamim” se encontrava empregado na Prefeitura Municipal de Primavera 

do Leste (exercendo um cargo comissionado), motivo pelo qual, postulou 

pela continuidade da penhora no percentual de 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos. Na data de 09/10/2018 (Id. nº 15809399) foi proferida uma 

decisão nos autos, oportunidade em que o MM. Juiz Togado não só deferiu 

o referido pleito, como também, determinou que a Prefeitura de Primavera 

informasse os depósitos mensalmente nos autos, até que viesse a ocorrer 

a satisfação integral da dívida (R$ 9.191,39). Consoante pode ser 

observado na manifestação anexa ao Id. nº 24119737 (protocolizada em 

19/09/2019), o Município de Primavera do Leste esclareceu nos autos que, 

segundo informações prestadas pela Coordenação de Recursos 

Humanos, o montante de R$ 9.191,39 (nove mil, cento e noventa e um 

reais e trinta e nove centavos) a ser descontado do servidor “Silvio 

Malamim” já havia sido alcançado. Tendo em vista as informações 

supracitadas, o feito foi impulsionado na data de 24/09/2019 (Id. nº 

24207497) para fins de intimar o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se pronunciar sobre os esclarecimentos prestados pelo Município. 

No entanto, não obstante tivesse sido devidamente intimado, o Exequente 

deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. A meu ver, o 

silêncio da parte Exequente induz este juízo a acreditar que seu crédito, 

enfim, restou integralmente satisfeito, bem como, que não subsiste mais 

nenhum óbice para este juízo reconheça a extinção da execução. 

Preconiza o artigo 924 do CPC/2015 que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; ”. (Destaquei). Por 

derradeiro, consoante alhures mencionado, considerando que a obrigação 

exigida dos Executados restou devidamente cumprida, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o presente 

feito. Dispositivo: Diante do exposto, com amparo nos artigos 924, II c/c 

925, ambos do CPC/2015, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, parágrafo único, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011145-32.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. GALINA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DA COSTA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.: 8011145-32.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: E. GALINA E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS ROBERTO DA COSTA ROCHA 

SENTENÇA Trata-se da ação de indenização por danos morais e materiais 

em fase de execução/cumprimento de sentença pleiteado por E. Galinha e 

Cia LTDA – ME em face de Carlos Roberto da Costa Rocha. Fica 

dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

exequente foi intimada para indicar bens de propriedade da parte 

executada passível de penhora, sob pena de extinção, todavia, 

transcorrido o lapso temporal manteve-se inerte. (Id. Num. 24749342 - Pág. 

1). Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º 
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Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial: “Os princípios norteados no 

§ 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 são de ordem pública, portanto inalteráveis. 

Assim sendo, a não indicação de bens por parte do exequente acarreta a 

presunção da inexistência de bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito 

extinto.” (TR de Conselheiro Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio 

Neves da Silva – j. em 10.08.1998). Ademais, para extinção do processo 

de execução, ante a inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se 

faz a intimação pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO 

NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO 

RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, 

NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para 

extinção do processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004959-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA PEDRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO Nº: 1004959-39.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: OLIVEIRA 

PEDRO FERREIRA PARTE RÉ: MOVEIS ROMERA LTDA SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que realizou 

uma compra perante a requerida, que o pagamento foi parcelado em doze 

vezes, tendo adimplido todas as parcelas. O autor relatou que ficou 

surpreso com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, 

o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte 

requerida compareceu a audiência, mas não apresentou contestação. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, II, do CPC. 

Reconheço a revelia e seus efeitos em face da parte ré, nos moldes do 

art. 344 do CPC, vez que foi devidamente citado, não apresentou 

contestação. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Constata-se que presumem-se 

verdadeiras as alegações autoras, em vista do reconhecimento dos 

efeitos da revelia. Sendo assim, conclui-se que a inscrição foi ilegítima. 

Ademais, a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito ao juntar 

aos autos comprovante de pagamento, que atesta sua adimplência 

perante a ré ID. Num. 22909014 - Pág. 4. Sendo assim, a retirada do nome 

da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se 

impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte 

ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com 

ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Salienta-se que Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria do 

Risco do Empreendimento, consagrando-a para a prestação de serviços, 

segunda a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação 

por danos morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, 

incide a responsabilidade objetiva a qual independe a aferição de dolo ou 

culpa. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 

1%, ao mês, ambos contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido 

e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA BASSI ALBINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000534-66.2019.811.0037 Reclamante: EULALIA BASSI ALBINO 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido 

de Tutela Antecipada proposta por EULALIA BASSI ALBINO em desfavor 

da UNIC EDUCACIONAL LTDA. (Id. 17792888). Foi concedida tutela 

antecipada para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito – Id. 17902098. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 20593119), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20801884. Impugnada a contestação no Id. 20968099, 

vieram os autos conclusos. Relação de Consumo. O caso em apreço 

retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de 

suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a declaração da inexistência de 

débitos, bem como indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida. Argumenta que realizou matrícula provisória 

(condicional) no primeiro semestre de 2018, no entanto não chegou a 

frequentar as aulas e logo em seguida solicitou o cancelamento, sendo 

que não foi fornecido protocolo por problemas no sistema da instituição. 

Ocorre, que pouco tempo depois foi surpreendida por cobrança efetuada 

pela Reclamada, sendo objeto de negativação a quantia total de R$ 

6.275,88 (seis mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito reais). 

Por seu turno, a Reclamada não impugnou os fatos de forma específica, 

limitando-se a alegar ausência de prova do dano e culpa exclusiva do 

consumidor. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte 

Reclamada não comprovou a legitimidade dos débitos que foram objetos 

de negativação, pois não juntou nos autos o contrato definitivo de 

matrícula, bem como não comprovou a efetiva prestação de serviços e 

frequência da aluna nas aulas. Ademais, imperioso ressaltar que no caso 

incide a responsabilidade civil objetiva, sendo que, nas hipóteses de 

negativação indevida, restou sedimentado na jurisprudência que o dano 

prescinde de prova, pois é presumido, isto é, advém do próprio fato (in re 

ipsa). Nesse sentido: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

pedido de indenização por danos morais – Negativação indevida – Dano in 

re ipsa – Dano moral configurado - Reparação arbitrada em valor 

equânime - Manutenção da sentença – Recurso improvido. (TJSP - 

Acórdão Recurso Inominado 1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. 

Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, 

data de publicação: 25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). 

(Grifei). Por essas razões, o débito objeto de negativação deve ser 

declarado inexistente, sendo a negativação efetuada de forma ilícita. Por 

conseguinte, latente a ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado 

em atenção aos critérios da proporcionalidade-razoabilidade. Do 

dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: 

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 6.275,88 (seis mil 

duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito reais), objeto de 

negativação em 16/11/2018, determinando sua exclusão dos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo que ratifico a decisão liminar. b) condenar a 

parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no 

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a 

partir do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, com base 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)

-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta 

precatória, carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados 

constantes nos autos. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. 

Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011863-58.2016.8.11.0037
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA LOURENCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.: 8011863-58.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: TATIANA MOTTA 

FUZETI EXECUTADA: KATIUSCIA LOURENCO DE SOUSA SENTENÇA 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Fica dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e 

decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada para indicar bens de propriedade da parte executada passível de 

penhora, sob pena de extinção, todavia, transcorrido o lapso temporal 

manteve-se inerte. (Num. 24226664 - Pág. 1). Com efeito, dispõe o art. 53, 

§ 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Nesse sentido o entendimento 

jurisprudencial: “Os princípios norteados no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 

são de ordem pública, portanto inalteráveis. Assim sendo, a não indicação 

de bens por parte do exequente acarreta a presunção da inexistência de 

bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito extinto.” (TR de Conselheiro 

Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio Neves da Silva – j. em 

10.08.1998). Ademais, para extinção do processo de execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se faz a intimação 

pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, 

CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012206-88.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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Processo n.: 8012206-88.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: CENTRO 

EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP EXECUTADA: JANILDA MARIANO 

VIEIRA SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. 

Fica dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar e decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte exequente foi intimada para indicar bens de propriedade da parte 

executada passível de penhora, sob pena de extinção, todavia, 

transcorrido o lapso temporal manteve-se inerte. (Num. 19843130 - Pág. 1) 

Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” 

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial: “Os princípios norteados no 

§ 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 são de ordem pública, portanto inalteráveis. 

Assim sendo, a não indicação de bens por parte do exequente acarreta a 

presunção da inexistência de bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito 

extinto.” (TR de Conselheiro Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio 

Neves da Silva – j. em 10.08.1998). Ademais, para extinção do processo 

de execução, ante a inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se 

faz a intimação pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO 

NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO 

RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, 

NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para 

extinção do processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Processo: 8011174-87.2011.8.11.0037 EXEQUENTE: TARCISIO JACINTO 

GEBERT EXECUTADO: GILBERTO LUIZ ALMEIDA SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença, decorrente de acordo judicial. Fica dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da da Lei 9.099/95, passo a fundamentar 

e decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada para indicar bens de propriedade da parte executada passível de 

penhora, sob pena de extinção, todavia, transcorrido o lapso temporal 

manteve-se inerte. (ID. Num. 24202344 - Pág. 1). Com efeito, dispõe o art. 

53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Nesse sentido o entendimento 

jurisprudencial: “Os princípios norteados no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 

são de ordem pública, portanto inalteráveis. Assim sendo, a não indicação 

de bens por parte do exequente acarreta a presunção da inexistência de 

bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito extinto.” (TR de Conselheiro 

Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio Neves da Silva – j. em 

10.08.1998). Ademais, para extinção do processo de execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se faz a intimação 

pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, 

CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de dívida para os fins legais, se 

de interesse da parte credora. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 8012197-29.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: GERSELON ROBSON 

DO NASCIMENTO EXECUTADO: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença. Fica dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e 

decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi 

intimada para indicar bens de propriedade da parte executada passível de 

penhora, sob pena de extinção, todavia, transcorrido o lapso temporal 

manteve-se inerte. (id.Num. 22518127 - Pág. 1). Com efeito, dispõe o art. 

53, § 4º da Lei 9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Nesse sentido o entendimento 

jurisprudencial: “Os princípios norteados no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 

são de ordem pública, portanto inalteráveis. Assim sendo, a não indicação 

de bens por parte do exequente acarreta a presunção da inexistência de 

bens penhoráveis, pelo qual deve ser o feito extinto.” (TR de Conselheiro 

Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio Neves da Silva – j. em 

10.08.1998). Ademais, para extinção do processo de execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se faz a intimação 

pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, 

CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exequente em 
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movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA STACHELSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES DOS SANTOS OAB - MT24852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1003453-62.2018.811.0037 Reclamante: MARIA LUIZA STACHELSKI 

Reclamadas: UNIC EDUCACIONAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido 

de Tutela Antecipada proposta por MARIA LUIZA STACHELSKI em 

desfavor da UNIC EDUCACIONAL LTDA. (Id. 13385791). Foi concedida 

tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito – Id. 16121710. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 19935014), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20136979. Impugnada a contestação no Id. 20328439, 

vieram os autos conclusos. Relação de Consumo. O caso em apreço 

retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de 

suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminar. A parte Reclamada alega falta de interesse de agir pelo fato de 

não ter cometido ilegalidade. Todavia, a parte Autora narrou os fatos, 

assim como apresentou documentos e fundamentos jurídicos que 

demonstram o interesse de agir. Assim, afasto a preliminar levantada. 

Mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante pleiteia 

a declaração da inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais, em razão da negativação indevida. Argumenta que concluiu o 

curso perante a instituição Reclamada no segundo semestre de 2017, 

sendo que utilizava bolsa de 85% do FIES e 15% do convênio ACIPLE (não 

possuindo qualquer obrigação com pagamentos de mensalidades). Teve 

seu nome negativado por supostos débitos no valor de R$ 1.961,17 (mil 

novecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) oriundos de 

diferenças nas mensalidades cobradas a menor no período 01/2016 e 

02/2016. Por fim, pondera ser devido apenas o valor de R$ 469,75 

(quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), o qual 

não conseguiu adimplir por estar sendo cobrado junto com o débito dito 

como indevido. A parte Reclamada, por sua vez, aponta que a parte 

Reclamante não informou os valores corretos da mensalidade no momento 

da realização dos aditamentos, o que gerou a diferença cobrada. Pois 

bem. Da análise dos fatos apresentados, verifico que, de fundo, a 

discussão se refere a quem seria atribuída a responsabilidade pela 

correta informação de valores da mensalidade quando da realização dos 

aditamentos. Sobre o assunto, a jurisprudência já se posicionou: 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ensino. 

FIES. Preenchimento equivocado de solicitação de aditamento em que 

constou valor de mensalidade inferior ao efetivamente praticado. Dados 

que são inseridos em sistema pela própria instituição de ensino. Emissão 

de boletos para pagamento da diferença pelo aluno. Conduta ilícita. 

Sentença mantida. DANOS MORAIS. Cobrança indevida que gerou 

diversos transtornos ao autor, impedindo-o de ter acesso a aulas online, 

ingressar nas dependências da faculdade, realizar provas e dar 

seguimento ao trabalho de conclusão de curso. Fatos que caracterizam 

dano moral a ser indenizado pela ré. Quantum indenizatório. Pedido de 

diminuição do valor arbitrado. Descabimento. Sentença mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (TJSP - Acórdão Apelação 1005474-92.2018.8.26.0554, 

Relator(a): Des. Fernando Sastre Redondo, data de julgamento: 

27/11/2018, data de publicação: 28/11/2018, 38ª Câmara de Direito 

Privado). (Grifei). Portanto, cabe à própria instituição de ensino inserir as 

informações no sistema FIES para a realização do aditamento, razão pela 

qual deverá suportar a responsabilidade por eventual erro. Cobrar do 

aluno eventual diferença de mensalidades por erro da própria Reclamada 

no registro e conferência do aditamento é conduta VEDADA pela 

jurisprudência pátria. Por outro lado, constato que a parte Reclamante não 

juntou nos autos o extrato emitido pelo SERASA/SPC ou outro documento 

similar que comprove a efetiva ocorrência da negativação. A parte 

Reclamante anexou apenas notificação do SERASA/SPC acerca da 

solicitação de abertura de registro junto ao órgão, o que não é suficiente 

para comprovar se de fato se concretizou a negativação e a consequente 

ocorrência do dano. Por essas razões, os débitos cobrados referentes às 

diferenças do aditamento devem ser declarados inexistentes, sem, 

contudo, fixação de dano moral, ante a ausência de comprovação da 

efetiva ocorrência da negativação. Do dispositivo. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para: a) declarar a 

inexistência dos débitos no valor de R$ 1.491,42 (mil quatrocentos e 

noventa e um reais e quarenta e dois centavos), referentes ao período 

01/2016 e 02/2016, determinando sua exclusão dos cadastros de 

proteção ao crédito, caso negativado, bem como que a Reclamada se 

abstenha de efetuar novas cobranças, pelo que ratifico a decisão liminar. 

b) determinar que a parte Reclamada emita boleto no valor de R$ 469,75 

(quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco reais), 

referentes à dependência disciplinar reconhecida como devido pela parte 

Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação 

deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada 

em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, 

mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1005922-81.2018.811.0037 Reclamante: ANESIO RIETH Reclamadas: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve 

síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por ANESIO RIETH em desfavor da UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. (Id. 14943693). Foi concedida tutela antecipada 

para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito – Id. 15049077. A parte Reclamada não compareceu 

na Audiência de Conciliação, restando inexitosa (Id. 17671378). 

Contestação apresentada no Id. 17787617. Impugnada a contestação no 

Id. 17953760, vieram os autos conclusos. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Revelia e Inversão do Ônus da Prova. 

Inicialmente, decreto a revelia da parte Reclamada ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada 

e possuindo advogado habilitado nos autos, em atenção ao art. 20, da Lei 

n° 9.099/1995 e Enunciado n° 20 do FONAJE. Ademais, diante da alegação 

de suposta manutenção indevida da negativação, sendo pleiteada a 

declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do 

ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova negativa de 

fato. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a declaração da inexistência de 

débitos, bem como indenização por danos morais, em razão da 

manutenção indevida da negativação em seu nome. Argumenta que 

realizou acordo para quitação do saldo devedor em seu nome no valor de 

R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), efetuando o pagamento 

no dia 20/06/2018 – Id. 14945530. Acreditava que o valor pago 

correspondia ao débito pendente junto à instituição de ensino e que foi 

negativado. Todavia, seu nome foi mantido negativado, sob o fundamento 

de que seriam débitos diferentes. A parte Reclamada, por sua vez, 

esclarece que o Reclamante possuía dois registros (RA) perante a 

instituição por ter perdido o vínculo e depois retornado. Informa que o 

Reclamante fez acordo no RA n°. 518587, contudo o valor negativado se 

refere ao RA n° 712307 (no valor de R$ 7.601,21), no qual o Reclamante já 

tinha feito um acordo prévio, porém não cumprido. Pois bem. Da análise 

dos documentos apresentados, verifico que a parte Reclamante realizou 

acordo e efetuou o pagamento em relação ao RA n°. 000518587000283, 

cujos débitos eram no montante de R$ 8.055,84 (oito mil e cinquenta e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos), vencidos de setembro/2014 a 

fevereiro/2015 e um de julho/2016 – Id. 14945530. O débito objeto de 

negativação é no valor de R$ 7.601,21 (sete mil seiscentos e um reais e 

vinte e um centavos), vencido em outubro/2016, com referência ao 

contrato n°. 2846467 (RA n° 712307) – Id. 14943850. Portanto, o débito 

objeto da negativação é diferente do que a parte Reclamante alega ter 

adimplido, pois os valores são divergentes, a data de vencimento, o 

período de cobrança e os números de registro/contrato também o são. 

Assim, não há como declarar a inexistência dos débitos objetos de 

negativação, por serem diferentes do que foi pago pela parte Autora. 

Como consequência, improcede também o pedido de dano moral. Pedido 

Contraposto. A parte Reclamada pretende a procedência do pedido 

contraposto para condenar a parte Autora ao pagamento do valor 

negativado de R$ 7.601,21 (sete mil seiscentos e um reais e vinte e um 

centavos). No entanto, constato que os documentos apresentados, 

embora demonstrem a existência de dois registros diferentes e de 

supostas pendências, não são suficientes, neste momento, para 

caracterizar a certeza e a exigibilidade do crédito, necessários para 

motivar uma sentença de mérito, o que poderá ser mais bem decidido em 

ação autônoma. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos autorais, apenas para declarar inexistentes os débitos 

adimplidos pela parte Reclamante relativos aos meses de setembro/2014 a 

fevereiro/2015 e julho/2016, pelo que revogo a decisão liminar. Outrossim, 

em relação ao pedido contraposto, OPINO pela extinção sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, 

mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA BLANCO DALPONTE OAB - MT24637/O (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KREATEVA INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003433-37.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: KREATEVA INDUSTRIAL LTDA 

Vistos, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se da ação de restituição de quantia paga c/c indenização 

por danos morais pleiteada por MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS 

LTDA – EPP em face de KREATEVA INDUSTRIA LTDA. Intimada para se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito (Id. 27641772), a parte 

requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte requerente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma 

do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas e anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 25 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE GODOY COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA PEREIRA OAB - MT12876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNASP-UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010192-68.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: BRUNO DE GODOY COELHO 

EXECUTADO: UNASP-UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte exequente foi intimada para indicar 

objetivamente bens à penhora e manteve-se inerte até a respectiva data. 

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente 

execução/cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007168-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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REDE FARMA DROGARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SALINAS KANIESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1007168-15.2018.8.11.0037 Parte Reclamante: Rede Farma 

Drogaria LTDA - EPP Parte Reclamada: Anderson Salinas Kanieski Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente ajuizou a 

presente ação de cobrança visando receber a importância de R$ 861,30 

(oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), valor estes que não 

foi adimplido pela parte Requerida. A parte Requerente foi intimada na 

audiência de conciliação para apresentar novo endereço da parte 

Requerida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme consta no Termo de 

Audiência de ID 24763019, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis. 

Denoto ainda que a parte Requerente deixou de cumprir determinação, 

bem como abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta 

evidente o desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o 

processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que 

JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. P. Leste-MT, 25 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011116-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANGELO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011116-11.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LAURA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: SANTO ANGELO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP 

Vistos. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela 

parte reclamada alegando que houve omissão na sentença prolatada nos 

autos, em relação ao pedido contraposto feito na contestação. Expõe a 

embargante que este Juízo foi omisso em relação ao pedido de pagamento 

do cheque 344 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

atualizado desde o vencimento, afirmando que é terceira de boa-fé, e 

portadora do cheque que circulou por endosso em branco, pelo 

endossante Sr. Albino Francisco, que assinou o título no verso, sendo que 

o título foi transmitido, sem a identificação do beneficiário, que no presente 

caso é a empresa Embargante. Nesse passo, urge evidenciar a regra 

processual em espécie na lei 9.099/95 e no Novo Código De Processo 

Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que realmente 

houve omissão na sentença por ter deixado de apreciar o pedido 

contraposto feito pela reclamada. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos embargos 

por serem tempestivos, acolhendo-o no mérito, para alterar a sentença, 

APENAS em relação ao julgamento do pedido contraposto, mantendo o 

restante tal como proferida. Assim, a sentença passa a ter o seguinte 

parágrafo em sua fundamentação: Em relação pedido contraposto 

formulado em sede de contestação, entendo que deve ser julgado 

improcedente, posto que restou demonstrado nos autos que o cheque, um 

dos objetos que gerou o litígio entre as partes, foi extraviado pela 

requerente, que reconheceu em audiência de instrução que assinou 

algumas folhas do talonário de cheques, que guardava em sua casa, mas 

que não deu o mencionado cheque nº 344, no valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), para o Sr. Albino, afirmando que comunicou ao 

Banco Bradesco o extravio e que também fez Boletim de Ocorrência. A 

parte dispositiva, por sua vez ficou com a seguinte redação: Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: 

DECLARAR a inexigibilidade do título no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) discutidos no presente processo; CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

ambos a partir desta decisão, data na qual o dano ganhou expressão 

monetária, estando o valor já atualizado; DETERMINAR que seja oficiado ao 

2º Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste (Cartório do 2º Ofício), 

para que o Oficial da Serventia proceda o cancelamento do protesto R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) efetuado em nome da Reclamante, 

servindo a presente de ofício, acompanhada dos dados do protesto; 

Confirmar a Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos 

conforme (id nº 3614003). Julgar improcedente o pedido contraposto 

pleiteado pela requerida. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE. Primavera do 

Leste/MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012199-96.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA LUZ DIAS PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012199-96.2015.8.11.0037 Exequente: Luciana da Luz Dias 

Peixoto Executada: Audenia Flavia Pereira de Souza Delmondes 

SENTENÇA Vistos, etc. Consoante pode ser verificado no despacho 

vinculado ao Id. nº 20820602, não obstante as pesquisas realizadas por 

este juízo junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, restou 

evidenciado que a Executada não possui saldo em contas bancárias e 

ainda, que inexistem bens em seu nome. Outrossim, extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 26211161 que o MM. Juiz Togado determinou a 

abertura do prazo de 30 (trinta) dias para que a parte Exequente indicasse 

objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção do feito. Pois bem, 

não obstante tivesse sido devidamente intimada (o que pode ser atestado 

por meio da aba expedientes), a Exequente deixou transcorrer in albis o 

prazo que lhe foi concedido. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, considerando a inércia da 

Exequente em indicar bens passíveis de serem penhorados, tenho que 

outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o feito. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011039-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SAYOKO SASSAKI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'AVILA CLINICA VETERINARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011039-36.2015.8.11.0037 Exequente: ELZA SAYOKO 

SASSAKI DE OLIVEIRA Executada: D'AVILA CLINICA VETERINARIA EIRELI 

- ME SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai 

dos andamentos processuais, a Exequente aceitou o parcelamento do 

débito proposto pela Executada, bem como, a empresa em questão 

promoveu todos os depósitos que se faziam necessários e ainda, os 

valores consignados em juízo já foram devidamente levantados pela 

Exequente, tanto é que, segundo petição anexa ao Id. nº 26791244, foi 

requerido o arquivamento do feito. Reza o artigo 924 do CPC/2015 que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; ”. 

(Destaquei). In casu, considerando que a obrigação outrora assumida pela 

parte Executada restou devidamente cumprida, entendo que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o cumprimento da 

sentença. Dispositivo: Diante do exposto, restando devidamente 

comprovado o cumprimento da obrigação pela Executada, DECLARO 

EXTINTA A EXECUÇÃO (artigo 924, II c/c artigo 925, ambos do CPC/2015). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Arquive-se, de imediato, os autos, ante a desnecessidade de 

aguardar o trânsito em julgado desta, visto que o feito se encerrou por 

consenso Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010949-96.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010949-96.2013.8.11.0037 Exequente: Franca Santos & 

Santos Junior Ltda. - ME Executado: José Aparecido Ferreira da Silva 

SENTENÇA Vistos, etc. Consoante pode ser verificado na manifestação 

anexa ao Id. nº 29857149, a empresa Exequente reconheceu que, não 

obstante os esforços despendidos para localizar bens em nome do 

Executado, não obteve sucesso. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, considerando que não 

foram indicados bens passíveis de serem penhorados, tenho que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o presente 

feito. Já no que se refere à pretensão da Exequente em obter a 

competente “Certidão” para fins de protesto, bem como, para instruir 

futura execução, entendo que não subsiste nenhum óbice em acolher o 

mencionado pleito, pois, segundo disposição contida no enunciado 76 do 

FONAJE: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por fim, DETERMINO que a Secretaria deste 

juízo providencie a expedição da “Certidão de Dívida” almejada pela 

Exequente, se atentando ao valor informado na manifestação vinculada ao 

Id. nº 29857149. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Arquive-se, desde 

logo, o processo. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003441-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO PETKOWICZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003441-82.2017.8.11.0037 Exequente: Rosecler Szadkoski 

Executado: Luiz Gustavo Petkowicz SENTENÇA Vistos, etc. Consoante se 

extrai da manifestação anexa ao Id. nº 16693047, a Exequente pugnou 

pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias, pois, iria diligenciar no sentido 

de localizar o endereço do Executado. Pois bem, transcorrido 

aproximadamente 01 (um) ano sem qualquer manifestação, este juízo 

determinou que a Exequente fosse intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca do prosseguimento da execução. Oportuno 

consignar que, não obstante tivesse sido devidamente intimada, a 

Exequente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido 

concedido, o que, por corolário lógico, induz este juízo a acreditar que a 

mesma não obteve sucesso em localizar o endereço do Executado. Reza 

o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado 

o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. 

(Destaquei). Portanto, com amparo nas sucintas considerações alhures 

mencionadas, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão extinguir o presente feito. Dispositivo: Diante do exposto, com 

respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011066-19.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA MARIA SILVA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011066-19.2015.8.11.0037 Exequente: APP Impressão 

Digital Ltda. - ME Executada: Cleia Maria Silva de Almeida - ME SENTENÇA 

Vistos, etc. Consoante pode ser verificado no despacho vinculado ao Id. 

nº 22455720, não obstante as pesquisas realizadas junto aos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não foi localizado saldo bancário 

suficiente para a satisfação do crédito, tampouco a existência de bens 

penhoráveis. Outrossim, em que pese tivesse sido devidamente intimada 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar objetivamente bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito, a parte Exequente se quedou silente em 

atender a determinação judicial. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
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penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, considerando que a 

Exequente não se dignou em indicar bens passíveis de serem 

penhorados, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão extinguir o feito. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003858-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1003858-98.2018.8.11.0037 Reclamante: Marcieli Vedovatto 

Eireli - EPP Reclamado: Carlos Alberto de Souza SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai dos andamentos 

processuais, todas as tentativas de promover a citação da parte 

Reclamada se revelam infrutíferas. Destarte, este juízo determinou para 

que a Reclamante fosse intimada a informar o endereço atualizado da 

parte Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e, 

conseguintemente, arquivamento dos autos (decisão anexa ao Id. nº 

25869120). Reza o artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 que: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. (Destaquei). Inobstante a 

Demandante tivesse sido devidamente intimada, o fato é que a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido, motivo 

pelo qual, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão contemplar o indeferimento da inicial. No intuito de corroborar a 

sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue transcrita 

uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO 

RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a 

inicial e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002713-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002713-07.2018.8.11.0037 Exequente: Paulo Sérgio dos 

Santos Executado: Luiz Eduardo Ferreira SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai da certidão anexa ao Id. nº 

24341492, o Oficial de Justiça deste juízo não logrou êxito em 

localizar/intimar o Executado. Ademais, não obstante tivesse sido 

devidamente intimado para se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias 

acerca da certidão supracitada (AR anexo ao Id. nº 25590330), sob pena 

de arquivamento, o Exequente não só deixou transcorrer in albis o referido 

prazo, como também, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

restando mais do que evidenciado o seu desinteresse no prosseguimento 

do feito. Preconiza o artigo 485, III, do CPC/2015 que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. 

(Destaquei). Outrossim, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJDF: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE 

SEU ADVOGADO. I – É cabível a extinção do processo sem resolução do 

mérito, por abandono da causa, quando, embora intimado pessoalmente e 

por intermédio de seu advogado, o autor não promove os atos e 

diligências que lhe competir. II – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

20121010082950 0008030-08.2012.8.07.0010, Relator: JOSE DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2016.).”. (Destaquei). Por derradeiro, 

com respaldo nas sucintas considerações supracitadas, ainda que o feito 

se encontre em fase de Cumprimento de Sentença, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o processo 

por abandono da causa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006029-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006029-91.2019.8.11.0037. INTERESSADO: LIBERTARE COMUNIDADE 

TERAPEUTICA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados 

Especiais Cíveis obedecerão aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da 

Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do Código de Processo Civil c/c 

Enunciados 161 e 162, do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

que este processo se encontra maduro para apreciação, por haver 

robusto conjunto probatório, o qual prescinde a produção de outras 

provas. Sendo assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por LIBERTARE COMUNIDADE TERAPÊUTICA LTDA – ME em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual se pleiteia o pagamento das despesas mensais 

provenientes da internação compulsória para o tratamento de dependência 

química do SR. CLODOALDO FRIZON. O Município de Primavera do Leste, 

em sua defesa, em ID nº. 29732429, alega ter se comprometido com o 

pagamento de somente 02 (dois) meses e atribui ao Estado de Mato 

Grosso a responsabilidade de custear o restante. O Estado de Mato 
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Grosso, em sede de Contestação, em ID nº. 29056346, arguiu preliminar 

de ilegitimidade passiva e requereu sejam julgados improcedentes os 

pedidos da parte Reclamante. É o breve relato. Decido. I. PRELIMINAR DE 

MÉRITO – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o 

segundo Reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Município de Primavera do Leste como possuidor de capacidade 

processual para figurar solitariamente, nas ações motivadas por 

obrigações contratuais por ele assumidas. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão do Estado de Mato Grosso como Reclamado, nesta 

ação, cujo objeto de discussão é a existência ou não de responsabilidade 

quanto ao pagamento de internação por dependência química, em 

comunidade terapêutica. Destarte, pelos fundamentos legais acima 

exarados, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso. Passo à análise do mérito. II. MÉRITO A parte Reclamante 

aduz ter firmado contrato com o Município de Primavera do Leste, por meio 

de licitação pregão 002/2014, processo nº. 012/2014, no qual atendia aos 

mandados judiciais de internação compulsória dos dependentes químicos 

usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. No caso em comento, a parte 

Reclamante afirma ter realizado o tratamento por dependência química, do 

Sr. Clodoaldo Frizon, por 06 (seis) meses, no período de 29/06/2015 a 

29/12/2015, conforme determinação judicial, nos autos sob o nº. 

2746-19.2015.811.0037 – Código 14642, os quais tramitavam perante a 

Vara Única Criminal desta comarca. Conforme ata de registro de preços 

nº. 048/2014, contrato e termo aditivo, acostados à exordial, 

respectivamente, em ID’s nº. 25031943, 25031485 e 25031487, verifica-se 

existente o pacto contratual entre a parte Reclamante e o Município de 

Primavera do Leste, no qual foi acordado o pagamento de parcela mensal, 

no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), em 

contrapartida aos serviços prestados. Como se observa nos documentos 

juntados pela Reclamante, em IDs nº. 25031945, dentre eles, a evolução 

de alta médica feita pela Libertare Comunidade Terapêutica, essa prestou 

regularmente suas obrigações. O Município de Primavera do Leste, 

todavia, pagou apenas 02 (duas) prestações mensais, estando 

inadimplente com o período restante. Em razão disso, a parte Reclamante 

pugna o pagamento pelos Reclamados, do valor R$ 6.600,00 (seis mil e 

seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de internação. 

Imperioso destacar que o ônus da prova incumbe aos Reclamados, quanto 

à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em 

sede de Contestação, em ID nº. 29732429, o primeiro Reclamado 

mencionou que, por convenção, responsabilizava-se pelo pagamento de 

apenas 02 (duas) parcelas da internação, sendo o Estado de Mato Grosso 

o responsável pelo custeio das demais. Diante disso, verifica-se que o 

Município de Primavera do Leste não afasta a existência do débito ou da 

relação contratual existente entre ele e a Reclamante, apenas atribui a 

responsabilidade pelo pagamento ao Estado de Mato Grosso. Por outro 

lado, o segundo Reclamado, em sua defesa, em ID nº. 29056346, 

asseverou não ser o responsável pelo adimplemento do débito, bem como 

não possuir legitimidade para figurar no polo passivo. Sabe-se que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 

198, da Constituição Federal, bem como que o Sistema Único de Saúde 

será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. Cabe, assim, a esses entes garantir aos cidadãos o 

fornecimento de tratamento indispensável à manutenção e ao 

restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro giro, a repartição de 

competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o 

Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras 

infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, 

não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados. Ante 

o exposto, entendo que o município de Primavera do Leste e o Estado de 

Mato Grosso são solidariamente responsáveis pelo débito objeto destes 

autos, referente à internação compulsória do Sr. Clodoaldo Frizon, para 

tratamento de dependência química. Veja-se julgado colacionado adiante, 

o qual afirma a jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, quanto à responsabilidade solidária dos Entes 

Federados, no custeio dos serviços de saúde: [...].RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. 

Essa questão foi discutida no julgamento da STA 175-AgR, caso em que o 

Relator Ministro Gilmar Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu 

sobre o assunto: A competência comum dos entes da Federação para 

cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto 

do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados 

passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de 

saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. 

(STF - ARE: 1242692 MS - MATO GROSSO DO SUL 

0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, Data de Publicação: DJe-254 21/11/2019). 

(grifou-se). Outrossim, nota-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal (reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) 

se encontra pacificada, no sentido de que constitui obrigação solidária dos 

entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de 

medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 

Conforme julgado colacionado abaixo, a matéria ora ventilada também se 

encontra consolidada, na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA 

– HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. I. A 

saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, 

existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes 

federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua 

efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um 

dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. [...]. (N.U 

0001227-25.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020). 

(grifou-se). Portanto, em consonância à legislação e à jurisprudência 

pátria, entendo ser solidária a responsabilidade dos Reclamados quanto 

ao débito discutido nestes autos. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

REJEITO a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado 

de Mato Grosso e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os 

Reclamados, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 6.600,00 

(seis mil e seiscentos reais), referentes a 04 (quatro) meses de 

tratamento de saúde indispensável, ao Sr. Clodoaldo Frizon, consistente 

em internação compulsória em clínica especializada para tratamento de 

dependente químico, valor que deve ser corrigido monetariamente com 

base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com 

redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos a partir da citação. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. 

Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012525-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IVO CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012525-56.2015.8.11.0037 Exequente: Alvaro Menezes 

Executado: Ivo Candido da Silva SENTENÇA Vistos, etc. Consoante pode 

ser verificado na decisão vinculada ao Id. nº 25199830, não obstante as 

pesquisas realizadas por este juízo junto aos sistemas BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD, restou evidenciado que o Executado não possui 

relacionamentos bancários e ainda, que inexistem bens penhoráveis. 

Outrossim, em que pese tivesse sido devidamente intimado para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, indicar objetivamente bens à penhora, sob pena de 

extinção do feito, o Exequente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

foi concedido. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, considerando a inércia do Exequente em 

indicar bens passíveis de serem penhorados, tenho que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o feito. Dispositivo: 

Ante todo o exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004024-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILSON RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004024-96.2019.8.11.0037 Exequente: Valdemar Felix da 

Silva Executado: Adnilson Rodrigues Gomes SENTENÇA Vistos, etc. 

Consoante pode ser verificado no despacho vinculado ao Id. nº 24819920, 

não obstante as pesquisas realizadas junto aos sistemas BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD, não foi localizado qualquer valor em contas 

bancárias do Executado, tampouco a existência de bens penhoráveis. 

Outrossim, em que pese tivesse sido devidamente intimado para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, indicar objetivamente bens à penhora, sob pena de 

extinção do feito, o Exequente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

foi concedido. Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”. (Destaquei). Portanto, considerando a inércia do Exequente em 

indicar bens passíveis de serem penhorados, tenho que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o feito. Dispositivo: 

Ante todo o exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000425-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOFRE GONCALVES LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO LIMA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000425-57.2016.8.11.0037 Exequente: Jofre Gonçalves 

Lacerda Executado: Carlos Antônio Lima Lopes SENTENÇA Vistos, etc. 

Consoante pode ser verificado no despacho vinculado ao Id. nº 17930401, 

não obstante as pesquisas realizadas junto aos sistemas BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD, não foi localizado saldo suficiente na conta bancária 

do Executado, tampouco a existência de bens penhoráveis. Outrossim, em 

que pese tivesse sido devidamente intimado para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, indicar objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção do feito, 

o Exequente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. 

Reza o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 53. (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”. 

(Destaquei). Portanto, considerando a inércia do Exequente em indicar 

bens passíveis de serem penhorados, tenho que outro caminho não há a 

ser trilhado por este juízo, senão extinguir o feito. Dispositivo: Ante todo o 

exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002928-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002928-80.2018.8.11.0037 Exequente: São Carlos Comércio 

de Confecções Ltda. - EPP Executado: Dimas Gomes da Silva SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai da certidão 

anexa ao Id. nº 17500187, o Oficial de Justiça deste juízo não logrou êxito 

em encontrar a parte Executada. Ademais, não obstante tivesse sido 

devidamente intimada para se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias 

acerca da certidão supracitada, sob pena de arquivamento, a empresa 

Demandante não só deixou transcorrer in albis o referido prazo, como 

também, abandonou a causa injustificadamente por mais de 30 (trinta) 

dias, restando mais do que evidenciado o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Preconiza o artigo 485, III, do CPC/2015 que: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. (Destaquei). Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações supracitadas, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão extinguir o presente feito sem a resolução do 

mérito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, III, 

do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. P. Leste-MT, 25.03.2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-98.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SOUZA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001142-98.2018.8.11.0037 Reclamante: Ótica Popular Ltda. 

- ME Reclamada: José Carlos Souza de Freitas SENTENÇA Vistos, etc. 

Extrai-se dos andamentos processuais que, não obstante todos os 

esforços despendidos para tentar localizar a pessoa do Reclamado, a 

empresa Demandante não obteve êxito. Oportuno consignar que, em 

audiência conciliatória (Id. nº 26033881), diante da certidão negativa 

apresentada nos autos pelo Oficial de Justiça deste juízo (Id. nº 

25476201), a Reclamante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado do Reclamado, sob pena de o processo 

ser extinto por falta de interesse. Consoante pode ser observado na 

manifestação anexa ao Id. nº 26355958, a Reclamante externou o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito, haja vista não ter conseguido 

localizar a parte devedora. Reza o artigo 485, VI, do CPC/2015 que: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual;”. (Destaquei). Dispositivo: Ante o 

exposto, considerando a ausência de interesse por parte da empresa 

Demandante, bem como, com respaldo no artigo 485, VI, do CPC/2015, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Arquive-se, de imediato, os autos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. P. Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito-

-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL INVEST BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI OAB - SC8789 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002188-25.2018.8.11.0037 Reclamante: Evandro Jorge 

Zanatta EPP Reclamada: Sul Invest BRZ Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Multissetorial Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

protestado, com relação ao débito no valor total de R$ 2.016,40 (dois mil e 

dezesseis reais e quarenta centavos), afirmando que efetuou o pedido de 

produtos junto a empresa Guerreiro Ind. Com. Imp. e E. XP. LTDA, contudo 

os produtos não foram entregues, motivo pelo qual efetuou o 

cancelamento do pedido. Aduz que tal fato foi informado via e-mail à parte 

Requerida, para evitar o protesto. A parte requerida, no mérito contesta a 

parte autora asseverando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente da cessão de crédito entre a empresa Guerreiro Ind. Com. Imp. 

e E. XP. LTDA e a empresa reclamada, sendo legítimo o apontamento, 

tendo a parte autora adquirido os produtos conforme Nota Fiscal de ID 

14847080, e, restando inadimplente com a utilização dos serviços 

contratados, é legítima a negativação, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento que comprove que 

os produtos foram efetivamente entregues para a parte Requerente. Pelo 

contrário há a efetiva comprovação pela parte Requerente que a parte 

Requerida foi informada de que o pedido não foi entregue, tendo inclusive 

sido emitido nota de devolução, em face da mercadoria não entregue. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um débito entre a parte autora e a empresa cessionária, 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de, comprovando a efetiva entrega da 

mercadoria. O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a 

parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome protestado. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no 

valor de R$ 2.016,40 (dois mil e dezesseis reais e quarenta centavos), e 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais),corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados desde a prolação desta 

sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 
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estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001557-81.2018.8.11.0037 Reclamante: Elizangela 

Nascimento da Silva Reclamada: UNIC Educacional LTDA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos dois débitos que totalizam o valor de 

R$ 300,03 (trezentos reais e três centavos), desconhecendo por completo 

o débito, pois não concluiu a realização da matrícula para o curso de 

Pedagogia ofertado pela parte Requerida, razão pela qual os débitos são 

indevidos. A parte requerida, no mérito aduz que houve a contratação o 

curso de pedagogia, tendo esta efetivado a repactuação das primeiras 

mensalidades, comprovando a realização da matrícula, assim, os fatos 

narrados pela parte requerente não são capazes de causar prejuízos e 

inexiste comprovação de qualquer conduta ilícita ou abusiva pela parte 

requerida. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento que comprove a efetiva matrícula da parte 

requerente na instituição de ensino reclamada, tanto que o contrato de ID 

14455116 não se encontra assinado. Não há como acolher que a parte 

Requerente concretizou a matrícula apenas pela assinatura do termo 

aditivo para prorrogar o vencimento das primeiras mensalidades. 

Denota-se ainda pela tela do sistema da parte Requerida, apresentada no 

ID 14455119, que há a informação de que a parte Requerente não 

formalizou a matrícula, corroborando assim com a tese inicial de que não 

houve a concretização da matrícula. Deste modo, em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, 

visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não 

comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima 

a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de 

danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor total de R$ 300,03 (trezentos reais e três centavos), 

e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos calculados desde a prolação desta 

sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STELA BRUNA DE CASTRO LOPES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002081-44.2019.8.11.0037 Reclamante: Stela Bruna de Castro 

Lopes Andrade Reclamada: Unic Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da extinção do processo por 

ilegitimidade passiva: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não é a 

responsável pelo contrato de financiamento estudantil, bem como, que 

cabe à própria aluna, beneficiária do FIES, promover os aditamentos 

necessários. Por entender que não possui legitimidade para figurar no polo 

passivo, a Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto sem a 

resolução do mérito. Em que pesem as considerações apresentadas pela 

Reclamada, entendo que as mesmas não comportam acolhimento. 

Segundo consta da exposição inaugural, a Reclamante afirma que, apesar 

de ter realizado o aditamento da semestralidade 2018/2, a prestação dos 

serviços educacionais (inclusão de seu nome na lista de chamadas e 

liberação do acesso ao portal do aluno) não foi restabelecida pela 

instituição Ré. Desta feita, tendo em vista que a aparente falha na 

prestação dos serviços se cingem ao contrato firmado entre os litigantes, 

entendo ser prematuro o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad 

causam da Demandada. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que cursa o 9º 

semestre de “Arquitetura e Urbanismo” junto à Reclamada, bem como, que 

à época da contratação (02/2015), aderiu ao financiamento estudantil 

(FIES), vindo a obter o financiamento de 100% dos encargos 

educacionais. A Autora relatou que, apesar de estar cumprindo o contrato 

(realizando os aditamentos semestrais e os pagamentos trimestrais ao 

FIES), ao iniciar o semestre 2019/01, foi surpreendida pela impossibilidade 

de acessar o portal do aluno e pela ausência de seu nome na lista de 

chamadas. A Postulante alegou que, ao buscar esclarecimentos junto à 

Reclamada, foi informada que o aditamento realizado em meados de 

setembro/2018 (referente ao 2º semestre de 2018) não havia sido 

validado, motivo pelo qual, foi aberto um novo prazo, vindo a Autora a 

realizar o novo aditamento em 18/03/2019. A Demandante destacou que, 

diante da demora para o restabelecimento dos serviços, buscou 

novamente esclarecimentos perante a instituição Ré, ocasião em que foi 

informada que o valor correspondente ao semestre 2018/02 não havia 

sido repassado pelo FIES, o que, consequentemente, comprometeu a 

realização da rematrícula. A Reclamante alegou que, ao procurar o agente 

financeiro (Caixa Econômica Federal), foi informada que o problema teria 

ocorrido com a instituição Ré e, ao questionar posteriormente a Reclamada 

sobre tal fato, lhe foi reafirmado que não havia ocorrido o repasse dos 

valores referentes ao semestre 2018/02 e ainda, foi condicionada a 

rematrícula (2019/01) ao pagamento dos valores registrados no extrato 

financeiro da instituição. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

presente demanda. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada reconheceu que a Autora é beneficiária do FIES, bem como, 

destacou que cabe à aluna o preenchimento de um cadastro para a 

renovação de seu crédito educativo e ainda, a realização de um 

aditamento semestral para fins de prosseguimento do financiamento 

estudantil. A Ré relatou que, em 2018/2, apareceu para a instituição no site 

do SISFIES a mensagem “Cancelado por decurso de prazo do banco”, bem 

como, que em razão da Reclamante não ter procedido o aditamento, o seu 

contrato foi suspenso, restando devido à instituição a importância de R$ 

12.151,62 (valor correspondente à semestralidade). A Postulada destacou 

ainda que a Reclamante realizou um Processo de Ajuste de Mensalidades 

(PAM), vindo a cursar nos semestres 2018/1 e 2018/2 disciplinas 

adicionais (pendentes dos semestres anteriores) que, por sua vez, não só 

extrapolaram a carga horária (horas/aula) prevista para as 

semestralidades, como também, geraram diferenças pecuniárias devidas 

pela acadêmica (não compreendidas originalmente pelo FIES), sendo R$ 

4.860,65 referente à 2018/1 e R$ 5.468,23 referente à 2018/2. A 

Reclamada frisou que, não tendo a Reclamante comprovado o pagamento 

dos ajustes de carga horária, os débitos contraídos pela mesma se 

revelam legítimos e passíveis de cobrança. A Reclamada destacou que no 

DRM (Documento de Regularidade de Matrícula) apresentado pela 

Reclamante o aditamento foi considerado “não simplificado”, bem como, 

que cabia à mesma ter levado o documento ao agente financeiro, o que, 

por não ter sido feito, implicou no cancelamento do contrato pela financeira 

(por ausência de aditamento) e, consequentemente, ausência de repasse 

da semestralidade à instituição de ensino. A Reclamada defendeu que não 

pode ser responsabilizada pela culpa exclusiva da Reclamante, bem como, 

que não praticou nenhum ato ilícito e ainda, que apenas exerceu o seu 

direito em não aceitar a matrícula da aluna, pois, subsistiam débitos 

pendentes de pagamento. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

protocolizado nos autos, tenho que a Reclamada se desincumbiu 

satisfatoriamente do encargo previsto pelo artigo 373, II, do CPC/2015. Da 

exegese do documento anexo ao Id. nº 19418194, não tenho dúvidas de 

que a Reclamante, após ser informada pela instituição de ensino que teria 

ocorrido um problema no aditamento correspondente à semestralidade 

2018/2, deu início a um novo procedimento de aditamento do FIES. No 

entanto, de forma diversa dos aditamentos anteriores (denominados 

“simplificados”), o aditamento datado em 18/03/2019 caracterizava-se 

como sendo “não simplificado”, ou seja, segundo consta do DRM vinculado 

ao Id. nº 19418194, bem como, das orientações do Portal SISFIES (tela 

colacionada ao corpo da contestação), exigia para a sua formalização o 

comparecimento da acadêmica perante o agente financeiro, sob pena de 

ser configurada a desistência do aditamento. Oportuno transcrever a 

cláusula 14ª (Referente ao Aditamento Não Simplificado), parágrafo 

primeiro, do Contrato de Financiamento Estudantil (Id. nº 19417679): “Na 

ocorrência de quaisquer das situações constantes nos incisos I a IV do 

caput desta CLÁUSULA, o (a) FINANCIADO (A) deverá comparecer à 

agência do AGENTE FINANCEIRO de relacionamento para efetivar 

aditamento do seu Contrato, no prazo estabelecido pelo OPERADOR DO 

FIES, munido do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) do 

semestre em questão, bem como dos demais documentos exigidos para 

essa finalidade.”. (Destaquei). A meu ver, a providência supracitada não 

foi devidamente respeitada pela Reclamante, pois, deixou de ser anexado 

à peça vestibular qualquer comprovante atestando que o agente 

financeiro (Caixa Econômica Federal) chegou a recepcionar o aditamento 

não simplificado correspondente à semestralidade 2018/02. Ademais, a fim 

de fortalecer o entendimento supracitado, salienta-se que, segundo 

consta das informações registradas na “Tela FIES” vinculada à defesa (Id. 

nº 21977745), a situação do aditamento se encontra como “Cancelado por 

decurso de prazo do banco”. Considerando que a Demandante se 

manteve silente em formalizar perante o agente financeiro o aditamento da 

semestralidade 2018/2, bem como, que tal fato culminou na 

suspensão/cancelamento do benefício e ainda, comprometeu os repasses 

necessários à amortização dos valores devidos à instituição de ensino, 

entendo que não há como ser reconhecida nenhuma falha na prestação 

dos serviços da Reclamada em negar a renovação da matrícula (artigo 14, 

§ 3º, II, do CDC). Tempestivo fazer menção ao que resta previsto na 

cláusula 6ª do contrato (Prestação de Serviços Educacionais) firmado com 

a instituição Ré: “Cláusula 6ª – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL 6.1. Vindo a firmar contrato de financiamento estudantil 

(“FIES”) ou programa equivalente, ficará o CONTRATANTE obrigado a 

cumprir as normas do referido programa, inclusive efetuando os 

aditamentos periódicos. Cessando os benefícios decorrentes do 

programa, a CONTRATADA realizará a cobrança dos débitos do 

CONTRATANTE que não tenham sido quitados pelo programa.”. 

(Destaquei). Outrossim, dispõe o artigo 5º da Lei nº 9.870/99 que: “Art. 5º 
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Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à 

renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, 

o regimento da escola ou cláusula contratual.”. (Destaquei). Pois bem, não 

tendo a instituição de ensino recepcionado qualquer repasse de valores 

referente à semestralidade 2018/2, reitero que não houve nenhuma 

irregularidade por parte da mesma em deixar de renovar a matrícula da 

Reclamante (haja vista que, em decorrência de não ter providenciado o 

aditamento, a acadêmica deixou de ser beneficiada pelo financiamento 

estudantil) e ainda, que ao exigir o pagamento dos valores pendentes em 

seus sistemas, a Reclamada apenas exerceu o seu direito de credora, 

não havendo de se falar em prática de ato ilícito (artigo 188, I, do Código 

Civil), tampouco como conferir guarida às pretensões inaugurais. Visando 

corroborar toda a sucinta fundamentação exarada neste decisum, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. 1- Cobrança de 

mensalidade e negativa de matrícula de aluno não amparado pelo benefício 

do FIES. 2- Aditamento do contrato. Autor que não logrou êxito em 

providenciar a validação das informações prestadas pela instituição 

financeira para formalização do aditamento e continuidade do 

financiamento. 3- Autonomia da relação jurídica firmada entre o aluno e o 

FIES. Instituição de ensino que não possui qualquer ingerência quanto ao 

contrato de financiamento, devolução do processo pelo MEC, validação 

das informações do aditamento do FIES e prazos que a ele se referem. 

Ausência de falha na prestação de serviços da ré. 4- Contraprestação 

dos serviços prestados pela instituição de ensino. Por força do contrato 

de prestação de serviços educacionais firmado entre autor e réu, a partir 

do cancelamento do FIES, a instituição de ensino poderá cobrar as 

mensalidades devidas relativas ao período cursado. PROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00595851620168190002, Relator: Des(a). 

MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). - Do pedido contraposto: Por fim, no que 

concerne ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, entendo 

que o mesmo comporta parcial acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 

9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). In casu, a causa de pedir está atrelada à 

negativa de rematrícula que, por sua vez, foi motivada pela ausência de 

repasse à instituição de ensino dos valores correspondentes à 

semestralidade 2018/2. Ademais, extrai-se dos extratos financeiros 

apresentados nos autos que a referida semestralidade realmente não foi 

amortizada, motivo pelo qual, entendo que assiste à Reclamada o direito de 

reivindicar o pagamento da importância de R$ 12.151,62 (doze mil, cento e 

cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos). Contudo, tenho que 

não milita em favor da Reclamada o direito de reaver, nestes autos, as 

diferenças pecuniárias provenientes do “Processo de Ajuste de 

Mensalidades (PAM)”, pois, não bastassem as mesmas não terem sido 

determinantes para a negativa de efetivação da rematrícula (mas sim a 

ausência de repasse da semestralidade 2018/2), ou seja, não são objetos 

da controvérsia, tais diferenças não são abarcadas pelo FIES e ainda, o 

contrato de financiamento estudantil dispõe expressamente (cláusula 5ª, 

parágrafo único) que “a eventual diferença entre o valor da 

semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será 

coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”. 

Com respaldo nas considerações supracitadas, no tocante às pendências 

oriundas do PAM, entendo que cabe à Reclamada exercer o seu direito de 

credora mediante a realização de cobranças administrativas ou ainda, 

ajuizando a competente ação perante a Justiça Comum. Dispositivo: Diante 

de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da 

lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada e, consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento 

da importância de R$ 12.151,62 (doze mil, cento e cinquenta e um reais e 

sessenta e dois centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros legais (simples) de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos contados a partir do vencimento da dívida. Por fim, 

REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 19432626, no 

entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002029-82.2018.811.0037 Reclamante: Carlito Victor Alves 

Trampusch Reclamada: Banco do Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que teve seu cartão bloqueado, sem 

quaisquer justificativa da instituição financeira. Afirma que solicitou o 

desbloqueio e mesmo assim o cartão se manteve bloqueado, configurando 

assim o ato ilícito. A parte requerida contesta a parte Requerente alegando 

que o CPF da parte Requerente estava suspenso na Receita Federal o que 

ensejou o bloqueio do cartão. Aduz que efetivou o desbloqueio do cartão, 

motivo pelo qual inexiste qualquer ato ilícito e dever de indenizar, 

requerendo por fim que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais. A 

parte Requerente impugna na totalidade dos argumentos da contestação. 

No contexto dos autos, denota-se que a parte Requerida reconheceu que 

houve o bloqueio do cartão de crédito da parte Requerente. Todavia, 

quando ocorre qualquer fato que possa gerar a suspensão do limite e o 

bloqueio do cartão, compete à parte Requerida notificar a parte 

Requerente para que se apresente e regularize, evitando assim o 

cancelamento, para que haja a continuidade da relação entre as partes. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que não houve comprovação 

de qualquer dano, esta confessa que ocorreu o bloqueio do cartão, 

contudo deixa de comprovar em sua defesa que notificou a parte 

Requerente para ter ciência do fato e sanar as irregularidades existentes. 

Alegando apenas que a parte Requerente possuía ciência da possibilidade 

de suspensão no ato da contratação do cartão. Em se tratando de relação 

de consumo é incumbência do fornecedor, demonstrar que tomou todas 

as medidas para evitar maiores dissabores para o consumidor, o que não 

logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. A inversão do ônus da prova não tem 

caráter absoluto. Todavia, ocorrendo o bloqueio do cartão e a suspensão 

do limite, sem que haja a notificação do consumidor, configura o ato ilícito. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida pode provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve sua conta bloqueada sem a possibilidade de solução administrativa. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao 
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valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente da E. Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA 

CORRENTE. IMPASSE NÃO SOLUCIONADO VIA EXTRAJUDICIAL. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Caracteriza ato ilícito causador de abalo moral o bloqueio indevido da 

conta corrente do consumidor. Impasse não solucionado na via 

extrajudicial. Deve ser mantido o valor da indenização que atende aos 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 723248020158110001/2016, Relator Nelson 

Dorigatti, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 

02/08/2016) Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 

inexistir nos autos outros fatos que tenham ensejado maiores dissabores 

a parte Reclamante. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC 

e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a antecipação de tutela de urgência 

concedida no ID 12691900 E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para DETERMINAR que a parte Requerida efetive o 

desbloqueio do cartão da parte Requerente, bem como reative a conta 

conforme status a quo, e CONDENO a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados desde a 

prolação desta sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 

25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002147-58.2018.8.11.0037 Reclamante: Luciano Leemes 

Reclamada: Morro da Mesa Concessionária S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que voltando de 

Rondonópolis, na pista concedida à parte Requerida, devido à má 

conservação da pista, um caminhão arremessou uma pedra em seu 

para-brisa vindo a trinca-lo. Afirma que tentou o ressarcimento junto a 

parte Requerida administrativamente, contudo não logrou êxito. Assim, 

requer a restituição do valor do conserto do para-brisa e indenização por 

danos morais. A parte requerida alega em sede de contestação que a 

parte Requerente efetuou o boletim de acidente quase um mês depois da 

data que transitou na rodovia. Afirma que o trincado no vidro pode ter 

acontecido em qualquer lugar, desde a data que transitou na rodovia. 

Aduz que as fotos apresentadas nos autos não foram realizadas no local 

do acidente, bem como não há demonstração de que haviam pedras soltas 

que fossem capazes de gerar o dano sofrido pela parte Requerente. 

Deste modo, aduz que não há justo motivo para que a parte Requerente 

seja indenizada pelos danos morais e materiais. A impugnação à 

contestação foi apresentada, rebatendo os pontos da contestação e 

reiterando o pedido inicial. Pelo contexto dos autos, denota-se que a parte 

Requerente realizou o Boletim de Acidente (ID 14681387) apenas em 

12/12/2017, ou seja, 19 (dezenove) dias depois da data do fato ocorrido 

em 23/11/2017. Embora a parte Requerente afirme que o trincado no vidro 

se deu em razão da má conservação da pista concedida à parte 

Requerida, não há nos autos comprovação de que efetivamente o fato 

ocorreu na Rodovia. Pelo exposto, não há nos autos efetiva comprovação 

de que o fato que gerou o trincado no vidro da parte Requerente ocorreu 

na Rodovia concedida à parte Requerida, não podendo esta ser compelida 

a ressarcir esse prejuízo. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova 

devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001710-17.2018.8.11.0037 Reclamante: Muller Ferreira dos 

Santos Reclamada: Aymoré Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. 

Mérito. Aduz a parte requerente que efetuou o pagamento em duplicidade 

da parcela do financiamento de novembro de 2017. Afirma que tentou 

solucionar o fato administrativamente, contudo não logrou êxito. Assim, 

requer a restituição do valor pago à maior e indenização por danos morais. 

A parte requerida alega em sede de contestação que a parte Requerente 

efetuou o pagamento da parcela 56 em 30/10/2017 e devido ao equívoco, 

efetuou o pagamento da parcela 55 em 08/12/2017, resolvendo o atraso 

efetivado. Afirma que não houve pagamento em duplicidade, assim, não há 

o que falar em restituição. Assim, afirma que não cometeu qualquer ato 

ilícito. Deste modo, aduz que não há justo motivo para que a parte 

Requerente seja indenizada pelos danos morais e materiais. A impugnação 

à contestação foi apresentada, rebatendo os pontos da contestação e 

reiterando o pedido inicial. Pelo contexto dos autos, denota-se que a parte 

Requerente trocou o pagamento das parcelas, tendo adiantado a parcela 
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que vencia em dezembro de 2017, e regularizando a parcela 55 em 

08/12/2017, conforme histórico de pagamentos anexado no ID 17203132. 

Embora a parte Requerente afirme que efetuou o pagamento em 

duplicidade esta apresentou em sua inicial três comprovantes de 

pagamentos, nos ID’s 12348592 e 12348445. Tais comprovantes 

corroboram com os pagamentos das parcelas 55, 56 e 57, conforme 

extrato de pagamentos apresentado no histórico de pagamentos. Assim, 

não há dúvida de que não houve o pagamento em duplicidade, tendo todos 

os pagamentos efetivados pela parte Requerente, sido efetivamente 

computados. Pelo exposto, não há nos autos efetiva comprovação de que 

a parte Requerente efetivou pagamento em duplicidade e que tal 

pagamento não foi computado pela parte Requerente. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006071-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LOUZADA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1006071-77.2018.8.11.0037 Parte Reclamante: Nilton 

Louzada Júnior Partes Reclamadas: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. - Da ilegitimidade 

ativa A parte Requerente pleiteia indenização por danos morais sofridos 

em decorrência de corte de energia realizado em sua Unidade 

Consumidora. A parte Requerida apresentou contestação afirmando que a 

parte Requerente é ilegítima para figurar no polo ativo, uma vez que a 

titular da Unidade Consumidora 6/773708-3 é DAIANE FLORES, pessoa 

estranha a presente demanda. Em sede de impugnação a parte 

Requerente não questionou a preliminar de ilegitimidade, tendo apenas 

informado na inicial que a Sra. Daiane Flores era sua namorada, contudo 

não trouxe nenhuma prova, bem como não comprovou que efetivamente é 

locatário do imóvel que possui a referida unidade consumidora, como 

alegado, assim não há como se discutir o ato ilícito reportado. Assim, resta 

claro que embora a parte Requerente tenha tido a sua energia suspensa, 

este não pode demandar sem a presença do legítimo proprietário da 

Unidade Consumidora, visto que apenas esta pode questionar a 

legitimidade do ato ilícito que ensejou a suspensão do fornecimento da 

energia, bem como não há efetiva comprovação de que a parte 

Requerente resida no referido imóvel. Registro, assim a ilegitimidade ativa 

da parte Requerente para figurar no polo ativo da demanda sem a 

presença do proprietário da U/C, visto que não pode esta pleitear e 

receber direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC. Pelo exposto, 

reconheço a ilegitimidade ativa da parte Requerente, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001994-88.2019.8.11.0037 Reclamante: Josiane Amaral da 

Silva Reclamada: Aguas de Primavera S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da inadequação do rito processual: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada 

uma prova pericial no hidrômetro do imóvel, a fim de aferir a regularidade 

do consumo de água pela Reclamante. No entanto, por entender que a 

complexidade da referida prova não está em harmonia com os princípios 

do Juizado Especial Cível, a Reclamada postulou para que o processo 

fosse extinto sem a resolução de seu mérito. Em que pesem as 

considerações apresentadas pela Reclamada, entendo que as mesmas 

não comportam acolhimento, pois, as provas protocolizadas nos autos já 

se revelam suficientes para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser usuária dos serviços da 

Reclamada, bem como, que em fevereiro/2019, foi surpreendida pela 

cobrança de uma fatura no valor de R$ 1.554,42, motivo pelo qual, 

diligenciou até a Reclamada para obter esclarecimentos. A Autora alegou 

que, na ocasião, uma funcionária da Ré informou que a sua residência 

havia sido inspecionada e que teria sido constatada uma anormalidade que 

estava provocando um faturamento inferior ao correto. No entanto, a 

Autora relatou que em nenhum momento foi notificada, bem como, que 

está sendo forçada a assumir uma dívida no valor de R$ 4.207,63, sob 

pena de corte no fornecimento da água. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a 

Reclamante ingressou com a demanda almejando não só a declaração de 

inexistência dos débitos, bem como, a condenação da Reclamada ao 

pagamento de verbas indenizatórias. Em sede de contestação, no tocante 

ao mérito, a Reclamada teceu algumas considerações acerca do 

hidrômetro utilizado na residência, bem como, sustentou que o aumento no 

valor da fatura decorreu da existência de vazamentos internos na 

residência, fato este que foi levado ao conhecimento da cliente em mais de 

uma oportunidade e ainda, sendo solicitado à mesma para providenciar os 

reparos. A Reclamada defendeu que não houve falha na prestação dos 

seus serviços, bem como, que não houve nenhuma ilegalidade na 

cobrança, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente 

em favor das pretensões inaugurais, conforme será devidamente 

fundamentado. - Da pretensão declaratória: Da exegese do documento 

anexo ao Id. nº 19301559, verifica-se que a fatura no valor de R$ 

4.207,63 corresponde à somatória das faturas vencidas nos meses 

09/2018 (R$ 189,32); 10/2018 (R$ 246,74); 11/2018 (R$ 361,80); 12/2018 

(R$ 1.273,14); 01/2019 (R$ 543,35) e 02/2019 (R$ 1.593,28). Embora 

tenha postulado na inicial pela declaração de inexigibilidade do débito 
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supracitado (R$ 4.207,63), verifica-se que, ao protocolar a emenda 

determinada pelo juízo (Id. nº 20154030), a Reclamante reconheceu que 

os valores registrados nas faturas de 09 a 11/2018 são devidos, tanto é 

que teria sido feito um termo de parcelamento. Logo, por corolário, tenho 

que a pretensão declaratória se cinge apenas as faturas referentes aos 

meses de 12/2018 a 02/2019. Após promover uma simples análise das 

faturas apresentadas pela Reclamante, restou evidenciado que os valores 

cobrados nas faturas de 12/2018 a 02/2019 apresentaram um expressivo 

aumento se comparado aos meses anteriores, o que, a princípio, respalda 

a irresignação da consumidora. Apesar de a Reclamada ter sustentado em 

sua defesa que o famigerado aumento teria sido ocasionado em 

decorrência de vazamentos internos no imóvel da Reclamante, bem como, 

que a cliente foi devidamente cientificada de tal fato, entendo que tais 

considerações não detêm credibilidade, pois, a fim de comprová-las, a 

Concessionária Ré limitou-se em colacionar ao corpo da contestação 

apenas meras telas sistêmicas. Com a devida vênia à exposição exarada 

na contestação, contemplo o entendimento de que, por se tratarem de 

provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas sistêmicas 

não se revelam suficientes para comprovar qualquer irregularidade no 

imóvel da consumidora. No intuito de corroborar o posicionamento supra, 

segue destacada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - 

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. 

(...). A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2019).”. (Destaquei). A meu 

ver, considerando que a Reclamante comprovou ter formalizado um pedido 

de vistoria em seu imóvel (Id. nº 19301546) e, não tendo a Reclamada se 

dignado em apresentar qualquer mínima prova de que existe alguma 

irregularidade no referido local (desrespeitando flagrantemente os 

preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015), tenho que não há como conferir 

guarida à genérica exposição defensiva. A fim de respaldar a explanação 

acima, segue destacada, por analogia, uma decisão do TJRS: “RECURSO 

INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. CONSUMIDOR. ÁGUA. IMPUGNAÇÃO 

DE FATURA. CONSUMO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

HIDRÔMETRO. IMÓVEL NO LITORÂL QUE ESTARIA DESOCUPADO NO 

PERÍODO FATURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HISTÓRICO E 

LEITURAS MENSAIS NÃO DEMONSTRADAS PELA CONCESSIONÁRIA. 

ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO DESINCUMBIDO 

PELA RÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA, COM A EMISSÃO DE NOVA 

COBRANÇA, COM BASE NA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. 

RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007239080 RS, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

23/03/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/03/2018).”. (Destaquei). Portanto, considerando que a 

Reclamada não apresentou provas de que existe alguma irregularidade 

(vazamento) no imóvel da Autora, bem como, que chegou a atender o 

pedido de vistoria realizado pela cliente e ainda, restando inequívoco que 

as faturas vencidas nos meses 12/2018 a 02/2019 demonstraram um 

expressivo e injustificável aumento nos valores cobrados, tenho que 

assiste à Reclamante o direito de ver reconhecida a inexigibilidade de tais 

faturas. - Da repetição do indébito: Não obstante a parte Autora tenha 

postulado pelo ressarcimento em dobro das quantias “indevidamente 

acrescidas ou reajustadas pela requerida referentes as faturas pagas de 

forma indevida”, entendo que o referido pleito não reivindica acolhimento. 

Reza o artigo 42, parágrafo único, do CDC que: “Art. 42. (...) Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo supra ao caso em 

comento, tenho que não se fazem concomitantemente presentes os 

requisitos da repetição do indébito, pois, ainda que lhe tenham sido 

cobrados valores indevidos (faturas de 12/2018 a 02/2019), a Reclamante 

não apresentou qualquer comprovante de pagamento, que o diga em 

excesso. - Do dano moral: Já no que se refere à pretensão da Reclamante 

em ser indenizada a título de danos morais, entendo que a mesma deve 

ser igualmente repelida. Inobstante a Reclamada não tenha se dignado em 

apresentar provas mínimas acerca da regularidade das cobranças 

debatidas nos autos (tanto é que não anexou comprovante de eventual 

vazamento, termo de vistoria, histórico de consumo, etc.), tenho plena 

convicção de que a conduta perpetrada pela Concessionária Ré se limitou 

à uma cobrança indevida de valores, não tendo ocorrido nenhum outro 

desdobramento que pudesse ter ocasionado qualquer ofensa ao nome, à 

credibilidade ou a imagem da Reclamante. Destarte, tratando-se a matéria 

debatida nestes autos de uma simples cobrança de faturas em excesso 

(não tendo sido efetivado nenhuma inserção creditícia em nome da Autora, 

mesma havendo débitos legítimos pendentes de pagamento, ou ainda, sido 

suspenso o fornecimento do serviço de água do imóvel), entendo que a 

situação vivenciada pela Demandante não enseja o reconhecimento de 

qualquer reparação a título de danos morais, haja vista se tratar de um 

aborrecimento ínsito à própria vida em sociedade. Visando fortalecer o 

mencionado entendimento, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SAAE. FATURA DE AGUA E ESGOTO INCOMPATÍVEL COM SEU REGULAR 

CONSUMO. DEPOSITO JUDICIAL PELA MÉDIA DE CONSUMO. QUITAÇÃO 

DAS FATURAS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU 

NEGATIVAÇAO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA 

PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dano Moral não 

configurado. Simples cobrança indevida não supera o mero 

aborrecimento. Ausência de violação a direito da personalidade posto que 

não há notícia de interrupção do fornecimento de água ou negativação em 

cadastros restritivos. 2. Impossibilidade de se reconhecer dano moral 

decorrente da teoria do desvio produtivo do consumidor. 3. Honorários 

advocatícios arbitrados conforme art. 85 § 8º do CPC. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00020322520188190007, Relator: Des(a). 

MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 05/06/2019, VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL) ”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade das faturas vencidas nos meses de 12/2018 

(R$ 1.273,14); 01/2019 (R$ 543,35) e 02/2019 (R$ 1.593,28) e, por 

corolário lógico, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, 

DETERMINAR que as mesmas sejam refaturadas de acordo com a média 

de consumo dos últimos 12 meses (anteriores ao vencimento de cada uma 

das dívidas), não havendo de se falar repetição do indébito ou existência 

de danos morais indenizáveis. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006964-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006964-68.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LEO NUNES EXECUTADO: 

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN Vistos etc. Tendo em vista a 

informação da autora LEO NUNES no ID 19250935, de que a parte 

requerida ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN satisfez a obrigação, 

JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Considerando o Princípio 

Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à 

parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 9.099/95. Precluso este decisum, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 291 de 477



remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Às providências. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002835-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO CARLOS DA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002835-54.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: GENESIO CARLOS DA MAIA 

EXECUTADO: LUCIENE PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial em que aduz a parte autora GENESIO 

CARLOS DA MAIA ser credora das quantias de R$8.067,00 e 

R$17.900.00. A parte autora foi intimada no ID 20119600 para apresentar 

a matrícula do imóvel a ser penhorado, conforme se verifica abaixo: 

“Intime-se a parte exequente para trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, a matrícula atualizada do imóvel que pretende a penhora”. Todavia, a 

parte autora se manteve inerte, não se manifestando nos autos. Decido. 

Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte 

interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe 

competia, acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por 

abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por 

abandono da causa. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 25 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002436-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SONIA MARIA DE CARVALHO 

BORBA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Preliminar - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo 

de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Compulsando os autos 

verifica-se que a reclamante deixou de comparecer à audiência no ID 

22029508, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte reclamada já 

havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, inclusive 

juntando diversos documentos que comprovam a relação contratual entre 

as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Pois bem. 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, 

visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o elevado número de 

processos, certamente com o intuito de evitar um possível julgamento de 

improcedência com a condenação de litigância de má-fé, cuja parte autora 

deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o 

processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência 

de conciliação e com diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes), a qual pode ser visualizada pelas partes e 

seus patronos como mencionado acima. Ressalte-se que quem litiga de 

má-fé prejudica não só a parte adversa, mas todo o sistema processual, e 

conforme o art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de 

má-fé aquele que: II- alterar a verdade de fatos; Nas palavras Tereza 

Arruda Alvim Wambier, “a conduta de alterar a verdade dos fatos prevista 

no inciso I do art. 77, assim, aquele que alega fato inexistente, nega fato 

existente ou mesmo dá uma falsa versão para fatos verdadeiros, incide na 

conduta, violando o dever processual.” (Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil: artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda 

Alves Wambier...[et al.]. 1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, pg. 158), III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

Seguindo, ainda, o pensamento de Wambier, “este inciso traz a situação 

da parte usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele 

que litiga almejando, ao fim do pleito, alcançar objetivo que sabe ser 

contrário ao ordenamento jurídico, age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já 

haviam sido identificados os casos de desistência após a apresentação 

de contestação com documentos, com intuito de evitar eventual 

condenação, motivo, pelo qual foi emitido o enunciado 90 do FONAJE, com 

alteração da sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorreu de fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou, como neste caso, deixam de comparecer com 

a parte autora nas audiências de conciliação, devendo o Juízo ter o 

mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela objeto do enunciado 90 do 

FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir a ação pela contumácia, 

ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao julgamento de mérito. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Sustenta a parte requerente SONIA MARIA DE 

CARVALHO BORBA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por débito no valor de R$4.955,60, no entanto, não possui 

vínculo com o banco. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com o banco. Foi acostado pela requerida no ID 

22008896 contrato de abertura de conta assinado pela parte autora e 

cópia dos documentos pessoais, comprovando a existência da relação 

jurídica entre as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. A parte requerente não apresentou impugnação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 
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requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010655-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PINTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010655-39.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: CELSO PINTO DE ARRUDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, 

intimada, a parte devedora não pagou nem indicou bens. Intimado o 

Exequente para indicar objetivamente bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, ante a inexistência de 

bens, conforme ID 20613058: “Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95”. Todavia, o 

exequente se manteve inerte. Pelo exposto, reconheço a inexistência de 

bens passíveis de penhora, razão pela qual JULGO EXTINTA o presente 

Cumprimento de Sentença, nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. P. Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006520-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1006520-35.2018.8.11.0037 Reclamante: Rejane Teodoro da 

Silva Reclamada: UNIC Educacional LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento 

e decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito todas as preliminares. Mérito Alega a parte requerente que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

com relação a débitos que se encontravam pendente. Aduz que foi 

realizado acordo junto a empresa requerida e que efetuou o pagamento, 

contudo, até o ajuizamento do feito o seu nome continuava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, e em decorrência da manutenção dessa 

negativação sofreu prejuízo, requerendo assim indenização por danos 

morais e exclusão da negativação. A parte requerida, no mérito contesta a 

parte autora asseverando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente do contrato estabelecido entre as partes, o qual se trata de 

débito legítimo, limitando a se reportar a tal fato, sem maiores indagações 

ou explicações, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A 

parte Requerente impugnou a contestação em todos os seus pontos. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer justificativa ou documento referente o motivo pelo qual 

houve a manutenção do apontamento do nome da parte autora ao banco 

de dados de negativação, mesmo depois de quitada a fatura em 

10/08/2018. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos 

são legítimos, constato que é incontroverso a realização de acordo 

extrajudicial, uma vez que consta no ID 15440640 o Instrumento Particular 

de Confissão de Dívida de Compromisso de Pagamento e os comprovantes 

de pagamentos das parcelas, bem como a requerida na defesa sequer 

impugna o termo apresentado pela parte requerente ou os comprovantes 

de pagamentos. Assim caberia a parte Requerida efetivar a exclusão da 

negativação em até 05 dias. Em se tratando de relação de consumo é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa o motivo pelo qual a inscrição foi indevidamente 

mantida, o que não logrou fazer a parte Requerida, ao contrário, se limitou 

a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome mantido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida já paga, 

sendo a única inscrição em seu nome. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 
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princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para determinar a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em razão 

dos débitos aqui litigados, e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados desde a 

prolação desta sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012254-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8012254-47.2015.811.0037 Exequente: LUCIANA DE ARÚJO RIBEIRO 

Executada: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por LUCIANA DE ARÚJO RIBEIRO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando o recebimento do valor de 

R$ 3.957,73 (três mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três 

centavos) - Id. 25571748. A decisão judicial de primeiro grau condenou a 

parte Executada à obrigação de pagar o terço constitucional sobre todo o 

período de férias (45 dias) e não apenas sobre trinta dias. A decisão foi 

confirmada na Turma Recursal, sendo condenada a parte Recorrente (ora 

Executada) ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 

10% sobre o valor da condenação (Id. 21857193). Intimada para impugnar, 

a parte Executada concordou com os cálculos apresentados (Id. 

28654509). O art. 13 da Lei n° 12.153/2009 disciplina o cumprimento de 

sentença de pagar quantia certa pela Fazenda Pública em sede de 

Juizados Especiais: Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; § 1o 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública. Do dispositivo. Ante o 

exposto, tendo em vista a anuência da parte Executada, OPINO pela 

homologação dos cálculos apresentados para, em decorrência, determinar 

a EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

13, da Lei 12.153/09 c/c arts. 924, II e 925, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se requisição de pequeno valor para o pagamento da obrigação 

no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de sequestro, nos termos do 

art. 13, I e §1°, da Lei 12.153/09. Sem custas e honorários, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os 

efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 

depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 21 de março de 

2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Primavera do Leste/MT, 21 

de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012547-17.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH COSTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8012547-17.2015.811.0037 Exequente: LUZINETH COSTA OLIVEIRA 

Executada: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por LUZINETH COSTA OLIVEIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando o recebimento do valor de 

R$ 3.055,68 (três mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) 

- Id. 25571765. A decisão judicial de primeiro grau condenou a parte 

Executada à obrigação de pagar o terço constitucional sobre todo o 

período de férias (45 dias) e não apenas sobre trinta dias. A decisão foi 

confirmada na Turma Recursal, sendo condenada a parte Recorrente (ora 

Executada) ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 

10% sobre o valor da condenação (Id. 21856069). Intimada para impugnar, 

a parte Executada concordou com os cálculos apresentados (Id. 

28626801). O art. 13 da Lei n° 12.153/2009 disciplina o cumprimento de 

sentença de pagar quantia certa pela Fazenda Pública em sede de 

Juizados Especiais: Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; § 1o 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública. Do dispositivo. Ante o 

exposto, tendo em vista a anuência da parte Executada, OPINO pela 

homologação dos cálculos apresentados para, em decorrência, determinar 

a EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

13, da Lei 12.153/09 c/c arts. 924, II e 925, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se requisição de pequeno valor para o pagamento da obrigação 

no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de sequestro, nos termos do 

art. 13, I e §1°, da Lei 12.153/09. Sem custas e honorários, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os 

efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, 
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depois das baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, 

carta, mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos 

autos. Primavera do Leste/MT, 21 de março de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 21 de 

março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000645-84.2018.811.0002 Reclamante: Zuleide Alves da 

Costa Reclamada: Generali Brasil Seguros S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Alega a parte Requerente que danificou o 

para-choque do seu veículo ao passar em buraco. Assim acionou o 

seguro pela franquia, contudo não foi autorizada a troca da peça que 

compõe o para-choque, denominada defletor. Assim, afirma que teve que 

adquirir a peça em outro local para colocar no veículo. Aduz ainda que a 

franquia para conserto do para-choque era de R$ 120,00, contudo lhe foi 

cobrado o valor de R$ 125,00. Assim, requer a restituição do valor pago a 

maior e do valor do deflator, bem como indenização por danos morais. A 

parte requerida alega que o deflator se encaixa como acessório do 

para-choque, motivo pelo qual está excluído do risco do seguro, conforme 

cláusula das condições gerais, apresentada na fl. 8 da Contestação de ID 

12767306. Assim, afirma que a negativa de cobertura da referida é peça é 

legal. Afirma ainda que quanto a diferença a parte Requerente foi 

orientada para enviar a apólice para que fosse cobrado apenas o valor de 

R$ 120,00, contudo esta não foi efetivada. Assim, afirma que as 

cobranças foram devidamente efetivadas, inexistindo qualquer abalo moral 

e requerendo ao fim a improcedência dos pedidos. A parte Requerente 

impugna a contestação em sua integralidade, trazendo o e-mail enviado 

pela parte Requerida. Conforme se denota dos autos a parte Requerente 

efetivou o pagamento de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), para 

reparo do para-choque, conforme recibo de pagamento de ID 11645414, 

mesmo constando em sua apólice que o valor da franquia para este 

reparo era de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme documento de ID 

12279660. Assim, resta evidente que a parte Requerente efetivou o 

pagamento a maior de R$ 5,00 (cinco reais), fazendo jus a restituição. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo é 

incumbência da empresa responsável demonstrar de forma incontestável 

a efetiva contratação, o que não logrou fazer. Portanto, não comprovada à 

contratação dos serviços cobrados, resta evidente a falha na prestação 

de serviços. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviço agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Melhor 

sorte não assiste a parte Requerente quanto aos demais pedidos. 

Conforme se depreende dos autos é possível constatar que os 

acessórios constantes no para-choque são riscos excluídos. Assim, não 

cabe a seguradora efetivar a troca de peça que não possui cobertura. 

Como se vê o defletor compõe o para-choque, contudo é plástico 

acessório a este, sendo, portanto, não coberto pela garantia securitária. 

Da mesma forma não se aplica os danos morais, já que os fatos em 

questão não causaram prejuízos efetivos para a parte Requerente, 

configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve comprovação pela 

parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil para solução 

administrativa, incabível assim a condenação em danos morais, conforme 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança de seguro 

prestamista é indevida quando inexistente provas de contratação por 

parte do consumidor, fato que enseja o dever de restituição. Embora 

reconhecida a cobrança indevida, tal fato, por si só, não é passível de 

indenização por danos morais, em razão da ausência de ofensa aos 

direitos de personalidade do consumidor, principalmente pelo fato de ter 

sido cobrado valor ínfimo, de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos). 

Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

102041520158110061/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).”. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, determinando que a parte requerida 

restitua à parte autora o valor indevidamente cobrado, de forma simples, 

no importe total de R$ 5,00 (cinco reais), nos termos da fundamentação, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde o desembolso, 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

desde a citação válida (21/03/2018). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001895-55.2018.811.0037 Reclamante: Gilmar Francisco da 

Silva Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente uma obrigação de fazer e indenização 

por danos morais, sob o argumento de que teve o número de seu celular 

alterado sem motivo justificável. Alega que por diversas tentou contato 

com a parte Requerida para que esta reativasse o seu número, contudo 
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não logrou êxito. Assim, requer a restituição do seu antigo número, bem 

como indenização por danos morais. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alegando que a parte Requerente solicitou a troca do número 

e que este nunca entrou em contato para tentar solucionar o fato, motivo 

pelo qual não houve o cometimento do ato ilícito capaz de ensejar os 

danos morais. Pleiteando, por fim, a improcedência dos pedidos. 

Verificando os documentos da inicial, constato que embora a parte 

Requerida afirme que a parte Requerente solicitou a troca do número esta 

não trouxe nenhuma comprovação de que efetivamente houve esta 

solicitação, cabendo a esta a comprovação, em decorrência da inversão 

do ônus da prova. Ademais, embora a parte Requerida alegue que a parte 

Requerente nunca a procurou para tentar solucionar o fato administrativa, 

a parte Requerente colacionou na inicial diversos protocolos, onde 

demonstra que tentou solucionar o fato administrativamente. Verifico que a 

parte Requerente empregou diligências a fim de sanar o problema, 

questionando a suspensão dos serviços, todavia, mesmo assim a parte 

Requerida não solucionou o fato definitivamente. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Constata-se que a parte requerida NÃO comprovou o motivo pelo qual não 

houve o reestabelecimento do número, deixando de trazer qualquer 

documento capaz de efetivar contraprova aos fatos iniciais. O que se 

constata compulsando os documentos dos autos é que resta razão a 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a tutela de 

urgência concedida no ID 12644470 e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, determino que seja reestabelecido o 

número de telefone originário da parte Requerente, qual seja, 

66-9.9987-2211, bem como condeno a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados desde a 

prolação desta sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 25 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001443-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE GONCALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001443-79.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JACQUELINE GONCALVES DA CRUZ Vistos, Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial pleiteada por FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA – ME em face de JACQUELINE GONÇALVES DA CRUZ, 

em trâmite desde 2017, na qual a parte executada sequer foi citada e 

intimada até a respectiva data. Detecto que o processo tramita há três 

anos sem ser validamente constituído. A parte reclamante apresenta, 

reiteradamente, novos supostos endereços do réu, cujas diligências de 

citação acabam restando frustradas. Assim, faltam pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do feito. Posto isso, julgo extinto o feito 

sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 

Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. 

Isento de custas. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011257-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACY RODRIGUES DA PURIFICACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011257-30.2016.8.11.0037. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: IRACY RODRIGUES DA PURIFICACAO Vistos, Conforme se 

verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar 

objetivamente bens à penhora em 10/10/2019, vindo a decorrer in albis o 
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prazo assinalado sem qualquer indicação válida. É breve relato. Decido. 

Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias 

diligências para localização de bens da parte executada, em especial, 

consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, 

tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens 

penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não 

pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a 

movimentação infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do referido 

dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente 

não arcar com custas e despesas processuais, nada impedindo que este 

proponha novo cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos 

bens. Diante do exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 

c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Faculto a expedição da certidão de 

crédito e dívida, caso queira, após trazer aos autos planilha atualizada do 

crédito exequendo. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 26 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010966-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUERINO DALSOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010966-30.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE GUERINO DALSOTO Vistos, Conforme se verifica dos 

autos, a parte exequente foi intimada para indicar objetivamente bens à 

penhora em 10/10/2019, vindo a decorrer in albis o prazo assinalado sem 

qualquer indicação válida. É breve relato. Decido. Nos termos do §4º, 

artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do referido dispositivo legal é 

devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com 

custas e despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Faculto a expedição da certidão de 

crédito e dívida, caso queira, após trazer aos autos planilha atualizada do 

crédito exequendo. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 26 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007563-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN VEDOVATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007563-07.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUAN VEDOVATTO 

EXECUTADO: ADEMIR JOSE DOS SANTOS Vistos, Verifico que as partes 

transigiram sobre o objeto desta lide, conforme termo de acordo juntado 

nos autos (id. n°28875274). Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, considerando o 

processo instruído para eventual homologação, merece acolhimento a 

pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei 

n°9.099/95. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004369-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAZIO PEREIRA MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004369-62.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GERVAZIO PEREIRA 

MARQUES JUNIOR REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamante alegando que houve omissão na sentença prolatada nos 

autos, em relação aos pedidos de reconhecimento da inexistência do 

débito, de cancelamento definitivo do protesto, além do pedido de justiça 

gratuita e contradição em relação à improcedência dos danos morais. 

Expõe a parte autora embargante que este Juízo foi omisso pois não 

houve na sentença a apreciação de parte dos pedidos, sendo necessária 

a declaração da inexistência do débito, com a confirmação da decisão 

liminar, cancelando de forma definitiva o protesto, oficiando ao Cartório 

competente sobre tal decisão. Quanto à contradição, requereu a 

modificação da sentença condenando o Embargado a indenizar o 

Embargante por danos morais na forma pleiteada na inicial. Nesse passo, 

urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.099/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifico que 

realmente houve omissão na sentença por ter deixado de apreciar os 

pedidos de reconhecimento da inexistência do débito e de cancelamento 

definitivo do protesto. Em relação à contradição, requereu a modificação 
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da sentença condenando o Embargado a indenizar o Embargante por 

danos morais na forma pleiteada na inicial, no entanto, cumpre salientar 

que os embargos de declaração não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a 

presença da contradição apontada. O entendimento do juízo foi 

manifestado na sentença ora embargada, quanto à improcedência dos 

danos morais. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo 

Código de Processo Civil, conheço dos embargos por serem tempestivos, 

acolhendo-o, parcialmente, no mérito, para alterar a sentença, APENAS em 

relação ao julgamento dos pedidos de reconhecimento da inexistência do 

débito, de cancelamento definitivo do protesto e confirmação do pedido 

liminar, mantendo o restante tal como proferida. Assim, a parte dispositiva 

da sentença passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE 

AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO para: JULGAR IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE DANOS MORAIS PLEITEADO PELA PARTE AUTORA; 

RECONHECER a inexistência do débito de R$ 565,85 (...) cobrada pelo 

Banco Daycoval S/A; CONFIRMAR A LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA deferida nos autos no id nº 22525844. DETERMINAR que seja 

oficiado ao 2º Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste (Cartório 

do 2º Ofício), para que o Oficial da Serventia proceda o cancelamento 

DEFINITIVO do protesto sob o n.º 00021-7529 no valor R$ 565,85 (...), 

efetuado em nome do Reclamante, servindo a presente de ofício, 

acompanhada dos dados do protesto. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE. SERVE A 

PRESENTE DE OFÍCIO PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO. Primavera 

do Leste/MT, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010415-21.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE CRISTINA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES EICKHOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010415-21.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ANETE CRISTINA GOMES 

EXECUTADO: HERMES EICKHOFF Vistos, Trata-se de cumprimento de 

sentença. Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada 

para indicar objetivamente bens à penhora, e este, por sua vez, requer o 

arquivamento provisório dos autos por não haver encontrado bens para 

satisfação do crédito exequendo. É breve relato. Decido. Nos termos do 

§4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do referido dispositivo legal é 

devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com 

custas e despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente, 

pessoalmente, para indicar dados bancários para expedição do alvará, no 

prazo de 05(cinco) dias. Após, expeça-se alvará em favor do credor, no 

valor de R$998,79(novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove 

centavos), com as correções, conforme resposta da ordem de bloqueio 

via BacenJud (id. n°27218919). OS DADOS BANCÁRIOS DEVEM SER 

INFORMADOS NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, 

da Lei n°9.099/95. Ultimadas as providências, arquive-se definitivamente 

os autos, com URGÊNCIA. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011089-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

VOLNEI LORENZZON OAB - MT23080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIELI GOMES CASTILHO SANTOS (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011089-28.2016.8.11.0037. REQUERENTE: VALDETE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: TAIELI GOMES CASTILHO SANTOS, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Indefiro a intimação 

pessoal do autor. Julgo extinta a ação por falta de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a omissão do 

maior interessado (autor) Transitada em julgado, arquive-se. Sem custas. 

PRIMAVERA DO LESTE, 26 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006784-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROMANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA JOSE MARTINS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006784-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JORGE ROMANCINI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, ADVOCACIA JOSE MARTINS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares Deixo de analisar por se 

confundirem com o mérito. Mérito Sustenta a parte autora JORGE 

ROMANCINI que é correntista do banco Bradesco e que verificou a 

existência de cobrança/descontos em sua conta bancária de valores que 

considera indevidos na quantia de R$1.659,34 (mil, seiscentos e cinquenta 

e nove reais e trinta e quatro centavos) em nome da requerida Advocacia 

José Martins. Diz que jamais autorizou os referidos descontos e que 

tentou resolver a situação na via administrativa, mediante reclamação junto 

ao Procon Municipal, contudo, sem êxito. As requeridas em suas defesas 

sustentam que são partes ilegítimas, sendo que a requerida Advocacia 

José Martins alega apenas que não possui relação com o autor e que 

apenas prestou serviço à requerida Banco Bradesco, não cometendo 

nenhum ato ilícito. O artigo 341 do CPC dispõe que “Incumbe também ao 

réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes 

da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo 

se (...)”. Deste modo, incumbia às reclamadas, no momento da 

apresentação de sua defesa, o ônus da impugnação especificada dos 

fatos. As requeridas não impugnaram os descontos, a afirmação quanto a 

não contratação dos serviços, extrato trazido pela parte reclamante. Além 

de não impugnarem os documentos da inicial, não apresentam contratos 

comprovando a contratação. Também não demonstrou o escritório de 

advocacia reclamado que o valor debitado na conta do reclamante não lhe 

foi repassado, o que seria natural, pois se houve o débito contendo no 

histórico a nomenclatura deste reclamado, é porque este seria o 
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beneficiário do valor. As defesas evasivas de ambos os reclamados 

depõem contra si próprios. Destarte, não tendo as requeridas comprovado 

suas alegações, presume-se verdadeira as afirmações da parte autora no 

sentido de que os descontos foram realizados de forma indevida, devendo 

o montante ser restituído à parte requerente. A restituição, todavia, deverá 

ocorrer na forma simples, vez que não demonstrada a má-fé por parte dos 

reclamados. Portanto, devida a restituição da quantia de R$1.659,34 (mil, 

seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos). A parte 

requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos morais. Em regra, 

o simples desconto não ensejaria indenização por danos morais. Todavia, 

in casu, verifica-se que o valor descontado é expressivo, não podendo 

ser considerado ínfimo, o que configura transtornos que ultrapassam o 

limite dos aborrecimentos cotidianos, dando azo à indenização por danos 

morais. A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: DANO 

MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1 – O desconto indevido de valores em 

conta corrente gera para a instituição financeira o dever de indenizar os 

danos morais causados, consistentes na situação aflitiva pela qual 

passou o correntista, que necessitava, para o sustento, dos valores que 

lhe foram descontados. 2 – Indenização por dano moral fixada em valor 

razoável não enseja modificação. 3 – Condenatória a sentença, os 

honorários advocatícios devem ser arbitrados nos limites do § 3º do art. 

20 do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da 

condenação. Fixados em valor razoável, não reclamam elevação. 4 – 

Apelações não providas. (TJ-DF - APC: 20140111298407 DF 

0031414-56.2014.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 

11/03/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/03/2015 . Pág.: 454). Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, não há 

prova de que as partes requeridas agiram com culpa grave. A 

repercussão dos fatos na esfera íntima da parte requerente pode ser 

considerada como moderada. Feitas as ponderações supra, entendo 

adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$3.000,00 (três mil 

reais). Registro que a requerida Advocacia José Martins não comprova a 

contratação com a parte autora, bem como o requerido Banco Bradesco 

não comprova a autorização para o desconto, portanto, sendo solidários 

na condenação. Pelo exposto, decido pela procedência em parte do 

pedido, para condenar as requeridas, SOLIDARIAMENTE a: a) restituir à 

parte requerente o valor indevidamente descontado em sua conta corrente 

na quantia de R$1.659,34 (mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta 

e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (09/05/2019) e; b) pagar à parte requerente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Isento de 

custas. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 26 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010946-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES ALVES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010946-39.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A. 

EXECUTADO: EUCLIDES ALVES SILVA Vistos, Trata-se de cumprimento 

de sentença. Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi 

intimada para indicar objetivamente bens à penhora, e esta, por sua vez, 

requer a inclusão da parte executada nos órgãos de restrição ao crédito e 

a suspensão processual pelo prazo de 12(doze)meses. É breve relato. 

Decido. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de utilização do SerasaJud para 

encaminhamento do nome da parte devedora para o cadastro de 

inadimplentes, porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a 

inclusão e a exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito. Os sistemas conveniados ao Poder Judiciário não são 

utilizados no interesse privado, mas apenas no interesse público de 

salvaguardar a justiça. Descabe a suspensão do feito no sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, porquanto, vai de encontro aos princípios da 

celeridade e da economia processual, que informam o Sistema dos 

Juizados Especiais. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Foram 

realizadas várias diligências para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se 

êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na 

falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da 

execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o 

Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do 

referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado Especial o 

exequente não arcar com custas e despesas processuais, nada 

impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se tiver 

conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do artigo 53, 

§4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de sentença. Faculto a 

expedição de certidão de crédito e dívida, caso o credor apresente 

planilha atualizada e pormenorizada do crédito exequendo, no prazo de 

10(dez) dias. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 26 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001821-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA MUNIQUE MATHIAS DOS SANTOS OAB - 047.946.201-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO CUSTAS Prazo do 

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

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1001821-55.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 3.592,80 ESPÉCIE: 

[Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: FABIO DOS SANTOS 

Endereço: Rua Peixoto de Azevedo, 1662, Village, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Nome: GLENDA MUNIQUE MATHIAS DOS SANTOS Endereço: 

Rua Peixoto de Azevedo, 1662, Village, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 
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POLO PASSIVO: Nome: Dieimis Suowinski Endereço: RUA PAULO 

FAQUETTI, 399, - LADO ÍMPAR, LÍDIA DUARTE, CAMBORIÚ - SC - CEP: 

88341-043 INTIMANDO: Dieimis Suowinski FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes no valor de R$ 206,70 no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002429-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE PATRICIA LEITE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL NARCISO DE CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1002429-24.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 5.622,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO 

ATIVO: Nome: LAURIANE PATRICIA LEITE SILVA Endereço: Rua Augusto 

dos Anjos, s/n, Quadra 17, Lote 20, Pinheiros III, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: DANIEL NARCISO DE CARVALHO 

JUNIOR Endereço: RUA DEZENOVE, s/n, Quadra 20, Lote 01, TANCREDO 

NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-570 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes no valor de R$ 413,40 no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005704-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DOURADO DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO CUSTAS Prazo do 

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

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1005704-78.2017.8.11.0040 Valor da causa: R$ 3.425,77 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios, Base de Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: Av. Porto 

Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA DE 

LOURDES DOURADO DE LIMA Endereço: RUA CAMPOS NOVOS, 380, 

ROTA DO SOL, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: MARIA DE 

LOURDES DOURADO DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes no valor de 

R$ 557,81 no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

SORRISO, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004731-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS CUSTAS 

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

DE DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1004731-26.2017.8.11.0040 Valor da causa: R$ 712.400,00 ESPÉCIE: 

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]->EMBARGOS À 

EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: PAULO EDUARDO VEDANA 

DUTRA Endereço: Avenida Curitiba, nº 2315, centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: AMALIA MARLI SEGSTTATER 

Endereço: Rua Turmalinas, industrial, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

INTIMANDO: PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA INTIMAÇÃO DA PARTE 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 5.907,05 

(cinco mil novecentos e sete reais e cinco centavos), no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do deste edital, ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DIAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 5880253, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002541-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA SAO JORGE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 20433280, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007118-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. J. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1007118-43.2019.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) POLO ATIVO: Nome: ROSANA 

MARIA DA CRUZ Endereço: Rua Atlântica, s/n, Quadra 80, Lote 11, Rota 

do Sol, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: GENESIO 

ROSA DE JESUS JUNIOR Endereço: Rua Atlântica, s/n, Quadra 80, Lote 

11, Rota do Sol, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: GENESIO 

ROSA DE JESUS JUNIOR INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 206,70 (Duzentos e seis 

reais e setenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

SORRISO, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1000586-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MEURANE DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAHLIN SANTANA SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1000586-24.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 3.600,00 ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica, Alimentos, Guarda]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: ELLEN MEURANE DOS SANTOS BORGES 

Endereço: ADOLFO CAMINHA, QD10 CS06, PINHEIROS III, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: DAHLIN SANTANA SANTOS 

Endereço: RUA PROJETADA 10, QD51 CS16, (VILA MARIANA), 

RESIDENCIAL SABRINA I, SINOP - MT - CEP: 78559-842 INTIMANDO: 

DAHLIN SANTANA SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes no valor de 

R$ 557,93 no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

SORRISO, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001514-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. D. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. E. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO CUSTAS Prazo do 

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

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1001514-04.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 1.718,22 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

LETICIA GOMES FREITAS DO NASCIMENTO Endereço: Rua 13 de Maio, 

s/n, Quadra 25, Casa 04, Mario Raiter, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: RIDAILSON SANTOS EVANGELISTA Endereço: 

Rua São Francisco de Assis, 2165, Em frente Escola São Domingos, São 

Domingos, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: RIDAILSON 

SANTOS EVANGELISTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes no valor de 

R$ 206,70, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, digitei. 

SORRISO, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006199-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO KILL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1006199-25.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 5.762,64 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: Av. Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 Nome: EVANDRO GERALDO VOZNIAK Endereço: AV. 

PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ROGERIO KILL Endereço: AV. BRASIL, 2065, NOBRE, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 INTIMANDO: ROGERIO KILL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA , atualmente 

em local incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes no valor de R$ 557,93 no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme 

determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. SORRISO, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001681-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001681-84.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIRIAM GAZZI DE FRANCA REU: CELSO NUNES DA SILVA Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito 

em segredo de justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Considerando que os infantes residem com 

a genitora, visando regularizar a situação fática existente, DEFIRO a 

guarda provisória de CAIO HENRIQUE FRANÇA DA SILVA e LAVINY 

VICTORIA FRANÇA DA SILVA à MIRIAM GAZZI DE FRANÇA. Quanto ao 

pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez comprovada à 

relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. Assim, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, atualmente correspondente a R$ 519,50 (quinhentos e dezenove 

reais e cinquenta centavos), que serão devidos a partir da citação e 

prosseguir até decisão final da causa. Em consonância com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de mediação 

para o dia 11 de Maio de 2020, às 16h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut 

Termo de Cooperação respectivo, devendo a parte requerida ser citada 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. CITE-SE e INTIME-SE ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. Anoto, desde já, que o não comparecimento 

injustificado das partes a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002673-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR GNOATTO CARBONI (EXECUTADO)

BRAGA & MARCHIORO LTDA - ME (EXECUTADO)

VILSON MARCHIORO (EXECUTADO)

OLIMPIO CARBONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a Parte exequente 

para comprovar nos autos o registro da penhora na matrícula (art. 844, do 

CPC). Sorriso, 26/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003637-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REU)

ROQUE JOSE GRAPIGLIA (REU)

KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI (REU)

JOSE AMADEU ASCOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade de Embargos à Execução Processo: 

1003637-72.2019.8.11.0040; Valor causa: R$ 4.387.940,95; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos Monitórios 

foram opostos tempestivamente, desta forma, procedo a intimação da 

parte autora para responder aos Embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

SORRISO, 26 de março de 2020 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Gestor(a)/Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008671-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. O. D. O. (EXEQUENTE)

A. R. O. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

ANA MARIA RENNER OAB - 942.467.421-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. O. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1008671-28.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: A. R. O. D. 

O., H. R. O. D. O. REPRESENTANTE: ANA MARIA RENNER EXECUTADO: 

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA Autos nº 

1008671-28.2019.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve o pagamento de parte do débito exequendo, sendo 

assim, INTIME-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, comprovar 

o pagamento das parcelas que venceram no decorrer do processo, no 

valor indicado em id. 28740927 - Pág. 6, sob pena de decretação de prisão 

civil. Após, vistas ao MPE e conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001184-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO BECKER PAIVA OAB - PR23662 (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FRANCIO GARAFFA (DEPRECADO)

GILVAN JOSE GARAFFA (DEPRECADO)

ADRIANA ZIBETTI FRANCIO (DEPRECADO)

NEI FRANCIO (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001184-75.2017.8.11.0040. DEPRECANTE: 

FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ DEPRECADO: LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, GILVAN JOSE 

GARAFFA Vistos etc. Através do petitório de id. 22268365, os 

executados apresentaram impugnação ao cálculo realizado pela 

exequente, aduzindo, em síntese, o equívoco no termo inicial dos 

encargos moratórios, defendendo que deveria ser considerada a data de 

30/06/2012, bem como suscitam abusividade nos juros aplicados de forma 

pro rata die. Pugnam ainda pela exclusão das custas processuais. Lado 

outro, a exequente se manifestou nos autos em id. 29406564 e ss., 

alegando preliminarmente a preclusão das pretensões dos executados, 

bem como rechaçou os argumentos relativos ao cálculo do débito. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas, 

em análise à planilha de cálculos elaborada pela exequente, e 

compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que o cálculo ora 

impugnado obedece aos mesmos critérios dos anteriormente 

confeccionados, consoante se depreende da análise das memórias de 

cálculo colacionadas em id. 29406565 e ss. Sendo assim, tendo em vista 

que referido cálculo anterior já foi objeto de análise pelo Juízo Deprecado, 

o qual à época ratificou os critérios adotados, verifica-se que houve a 

preclusão das pretensões dos devedores acerca da revisão dos 

encargos decorrentes da inadimplência, uma vez que estes vem sendo 

reiteradamente utilizados ao longo da execução que deu ensejo a esta 

precatória. Mas não é só. Oportuno ressaltar ainda que é perfeitamente 

possível a cobrança das custas processuais posteriores ao acordo . 

Desta feita, rejeito a impugnação do cálculo pelas razoes acima 

elencadas, determinando o prosseguimento do feito, nos termos da 

decisão de id. 12503754. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002692-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FOLETO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002692-56.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese a juntada 

de documentos pelo exequente (id. 21443368), verifica-se que não restou 

demonstrado nos autos que houve a notificação do devedor, na forma 

determinada no art. 290 do Código Civil. Aliás, acerca da necessidade de 

notificação do devedor, seguem os arrestos: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Versando a lide 

justamente sobre a inexistência da dívida e a inscrição negativa, tem-se 

como latente a legitimidade passiva do cessionário. Precedente da Corte. 

NOS TERMOS DO ART. 290, DO CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE 

CRÉDITO TENHA EFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR, MOSTRA-SE 

IMPRESCINDÍVEL A EXPRESSA NOTIFICAÇÃO DESTE. Na hipótese, não 

restou demonstrada a referida notificação, devendo ser declarada a 

inexistência da dívida e vedada a inscrição. Manutenção da sentença que 

se impõe. AFASTARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME." (Apelação Cível Nº 70049936578, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado 

em 26/09/2012) (grifei). "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFICÁCIA. NOS 

TERMOS DO ART. 290, DO CÓDIGO CIVIL, PARA QUE A CESSÃO DE 

CRÉDITO TENHA EFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR, IMPRESCINDÍVEL A 

EXPRESSA NOTIFICAÇÃO DESTE. No caso, a cessionária não comprovou 

a notificação da cessão, portanto, não tem validade e eficácia em relação 

ao devedor. Inexigibilidade do débito em relação à cessionária, enquanto 

não for procedida a notificação da cessão de crédito. MAJORAÇÃO DA 

VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. Sendo fixada verba honorária em 

quantia insuficiente a remunerar o advogado, possível a majoração do 

quantum. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. APELO ADESIVO 

PROVIDO." (Apelação Cível Nº 70057345498, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 
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27/11/2013) (grifei). Assim, previamente a análise do pedido de 

substituição do polo ativo, INTIME-SE o exequente a cumprir com as 

determinações acima. Sem prejuízo, em atenção ao contraditório, 

INTIME-SE o exequente para manifestar-se quanto o petitório de id. 

22996471, bem como quanto a missiva devolvida sem cumprimento (id. 

23150785. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002016-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFFAELA CAMELO SASSO OAB - GO34318 (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS OAB - GO0026951A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002016-40.2019.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de 

cumprimento de sentença promovido por MARIA DE JESUS PEREIRA DA 

SILVA e ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA em desfavor de EXPRESSO 

SATÉLITE NORTE LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, com 

fundamento em sentença homologatória de acordo proferida nos autos de 

código n. 144372 que tramitou perante esta Vara. Deflagrado o presente 

cumprimento (id. 19441316), a executada Nobre Seguradora do Brasil S/A 

apresentou impugnação em id. 19981348, aduzindo, em síntese, que em 

razão da liquidação extrajudicial compulsória deve ser suspenso o 

presente feito. Ainda, sustenta o excesso de execução no montante de 

R$ 70.826,68 (setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito 

centavos), diante da inaplicabilidade de juros de mora, correção monetária 

e cláusulas penais. No mais, requer a concessão da AJG. Encartou aos 

autos os documentos de id. 19981350 e ss. Por sua vez, a executada 

Expresso Satélite Norte Ltda, igualmente apresentou impugnação, 

consoante petição de id. 20141518, asseverando excesso de execução, 

eis que as partes entabularam acordo no montante de R$ 210.000,00 

(duzentos e dez mil reais), não havendo qualquer estipulação de multa e 

tampouco atualização do valor. Juntou os documentos de id. 20141519 e 

ss. Logo em seguida, em id. 20141710, a executada Expresso Satélite 

Norte Ltda informou o depósito no montante de R$ 210.000,00 (duzentos e 

dez mil reais). Em id. 20383576 e id. 20383577, as exequentes, 

rechaçaram as teses arguidas, impugnando o pedido de assistência 

judiciária formulado pela Seguradora Nobre. Asseveram também a 

impossibilidade de concessão de efeito suspensivo, bem como o 

afastamento do pleito de excesso de execução. Ademais, aduz ainda a 

aplicação da multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença. Ao final, requer a busca via Bacenjud. A seguir, as exequentes 

requereram o levantamento da quantia depositada nos autos, id. 

20383583. Parecer ministerial, id. 21564431. Decisão de id. 22387809, 

determinou a intimação da executada Nobre Seguradora do Brasil S/A 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentos 

comprovatórios da sua impossibilidade financeira para recolhimento das 

custas processuais devidas, sob pena de indeferimento do pedido 

formulado. No mais, indefiro os requerimentos formulados pelas 

executadas para concessão de efeito suspensivo. Ao fim, deferiu o 

levantamento da quantia depositada nos autos. Alvará de levantamento, id. 

23079657. Em cumprimento a determinação de id. 22387809, a Seguradora 

Nobre se manifestou em id. 23907101. As exequentes pugnaram pelo 

prosseguimento da execução, bem como a realização de bloqueio de 

valores via Bacenjud no montante de R$ 104.353,36 (cento e quatro mil, 

trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Dispõe o art. 

525 do CPC, in verbis: “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.” DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

PELA EXECUTADA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A De pronto, no 

tocante ao pedido de deferimento da AJG, verifica-se que a executada 

Nobre Seguradora do Brasil S/A obteve êxito em comprovar, não apenas 

que se encontra em liquidação extrajudicial, como também enfrenta sérias 

dificuldades financeiras, conforme pode ser observado através dos 

balancetes juntados aos autos, razão pela qual, DEFIRO o benefício à 

mesma. Relativamente a suspensão do cumprimento de sentença em face 

da Seguradora Nobre do Brasil, tendo sido comprovado a decretação de 

sua liquidação extrajudicial em 03/10/2016, em conformidade com o 

disposto no art. 18 da Lei n. 6.024/1974, DEFIRO a suspensão em relação 

a mesma. Nesse sentido, vejamos: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação 

indenizatória. Cumprimento de sentença. Seguradora-agravante submetida 

a regime de liquidação extrajudicial. Suspensão da exigibilidade das 

obrigações vencidas. Cabimento. Exegese do artigo 18 da Lei nº 6.024/74. 

Decisão reformada Recurso provido”. (Agravo de Instrumento nº 

2117913-08.2019.8.26.0000, Rel. José Augusto Genofre Martins, 31ª 

Câmara de Direito Privado, j.13/08/2019, TJSP) Quanto ao suposto 

excesso de execução, diante da suspensão do cumprimento, resta 

prejudicada a sua análise. DA IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA EXPRESSO 

SATÉLITE NORTE LTDA Sustenta a executada excesso de execução, ao 

argumento de que as partes entabularam acordo no montante de R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais), não havendo qualquer estipulação 

de multa e tampouco atualização do valor. Em que pese os argumentos da 

demandada, os mesmos não merecem prosperar, haja vista que a 

incidência de juros e correção monetária decorre de previsão legal em 

razão do inadimplemento, em conformidade com o disposto nos arts. 389 e 

395 do Código Civil. Por oportuno, colaciono o julgado abaixo: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA JÁ 

RECONHECIDA EM PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA 

COISA JULGADA. FIXAÇÃO EM GRAU DE RECURSO DO DÉBITO 

INADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 1°, CPC. CONSTITUIÇÃO DO 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A coisa julgada é o que torna, via de 

regra, imutável a relação jurídica decidida em uma decisão judicial de 

mérito transitada em julgado. Trata-se de norma que visa garantir a ordem 

pública e a segurança jurídica das decisões. 2. Reconhecida a declaração 

de existência de relação jurídica em sentença anterior transitada em 

julgado, resta vedado a rediscussão da matéria em ação monitória 

ulteriormente proposta, a qual caberá decidir tão somente o quantum 

debeatur do contrato de prestação de serviço inadimplido. 3. Exigindo o 

credor/recorrente o pagamento de mensalidades que não estão 

contempladas no pacto firmado, incabível o adimplemento deste excedente 

pela devedora/recorrida. 4. Em se tratando de inadimplemento da 

obrigação e, sendo omisso a avença em relação aos encargos de mora, o 

art. 389 do Código Civil autoriza a exigibilidade da correção monetária e 

dos juros moratórios, ora reclamados pela autora/apelante na exordial, até 

o efetivo pagamento do débito. 5. Tratando-se de crédito oriundo de 

contrato particular regularmente firmado pelos litigantes, deve ele ser 

corrigido monetariamente pelo Índice de Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) e juros de mora de 1% (um por cento), ambos contados 

mensalmente do vencimento das prestações pactuadas. Precedentes 

deste egrégio Sodalício. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

PARCIALMENTE PROVIDA.  (T J G O ,  A p e l a ç ã o  ( C P C) 

0446785-82.2014.8.09.0051, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª 

Câmara Cível, julgado em 12/11/2018, DJe de 12/11/2018) Assim, não 

prospera a insurgência da executada, devendo a impugnação ser 

rejeitada. Desta feita, INTIMEM-SE as exequentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem planilha de débito atualizada, anotando que a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios, deve observar o 

disposto no art. 523, § 2º, do CPC. Após, INTIME-SE a executada Expresso 

Satélite Norte LTDA para pagamento, assinalando prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo sem pagamento, CONCLUSOS para análise do pedido 

de penhora online. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000796-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EZAIRA DE LURDES DAL MOLIN (EXECUTADO)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (EXECUTADO)

EDSON DAL MOLIN (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VO ANGELO LTDA. (EXECUTADO)

ELTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (EXECUTADO)

EVERTON DAL MOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000796-70.2020.8.11.0040. Vistos etc. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da parte 

executada Ezaira de Lurdes Dal Molin, se casada for, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008303-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO SIMOES DE LIMA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

JONAS DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL SOUZA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

DORACINA DE SOUZA LIMA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ADILSON SOUZA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSA SOUZA DE LIM CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO SIMÃO DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADELSON DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROSALINA SOUZA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008303-19.2019.8.11.0040. Vistos etc. Diante da retificação das 

primeiras declarações, INTIMEM-SE os demais herdeiros para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, CUMPRA-SE 

consoante determinação de id. 27161864. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001851-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOCELIO ASSIS MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001851-56.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007648-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S M S COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA 

AGRICULTURA DE PRECISCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVUS TECNOLOGIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LOPES GUIMARAES OAB - SC9174 (ADVOGADO(A))

JULIO SANTIAGO DA SILVA FILHO OAB - SC8294 (ADVOGADO(A))

KAROLINA COSTA OAB - SC33972 (ADVOGADO(A))

ARTUR REFATTI PERFEITO OAB - SC30211 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007648-47.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

S M S COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA 

AGRICULTURA DE PRECISCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ARVUS 

TECNOLOGIA LTDA. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença 

promovido por SMS – COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA, em face de ARVUS 

TECNOLOGIA LTDA., todos devidamente qualificados nos autos, visando o 

pagamento da multa aplicada em razão da interposição de embargos 

protelatórios. Despacho inicial, Id. 25962036. Devidamente intimada (Id. 

11975118), a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença em Id. 27298738. A exequente manifestou-se em Id. 28150166. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. In casu, não obstante 

a alegação de inépcia da exordial, compulsando os autos é possível 

verificar que a parte autora indicou a parte executada, qual seja ARVUS 

TECNOLOGIA LTDA, conforme consta no cabeçalho da demanda 

processual, razão pela qual também resta prejudicado o exame acerca da 

ilegitimidade da Hexagon, eis que sequer consta no polo passivo da 

demanda. Além disso, colacionou a respectiva certidão de transito em 

julgado, consoante documento de id. 25730871, assim, não há que se falar 

em inexigibilidade ou ausência de título executivo. Por fim, incabível neste 

momento o exame de mérito relativo a ocorrência do intuito protelatório da 

parte executada, eis que as questões passíveis de impugnação se limitam 

as matérias contidas no §1º do artigo 525 do CPC. Sendo assim, 

esvaziaram-se os argumentos suscitados pela executada, de modo que 

REJEITO a impugnação apresentada, DETERMINANDO o prosseguimento 

da execução. INTIME-SE a exequente para requerer o que de direito a fim 

de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, no prazo de (quinze) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008723-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR JOSE RIEDIGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1008723-24.2019.8.11.0040. Vistos etc. Em id. 30131302, o autor 

requer a exclusão da demandada F. N. de Lima Eireli – ME do polo passivo 

da demanda. Pois bem. Dispõe o artigo 329, I, do Código de Processo Civil, 

in verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; 

(...) Nesta medida, considerando que ainda não ocorreu a citação da 

demandada, DEFIRO o aditamento a inicial. PROCEDAM-SE as alterações 

pertinentes. No mais, considerando que a audiência de conciliação estava 

agendada para o dia 23/03/2020, após o retorno do expediente, 

DETERMINO a redesignação da solenidade. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido 

de desentranhamento dos documentos indicados no petitório de id. 
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30131302. No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada em id. 

27529368. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005131-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005131-06.2018.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, in casu, 

em se tratando de parte revel, a intimação da executada acerca do pedido 

de cumprimento de sentença deve observar o disposto no art. 513, §2º, 

inciso IV, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002081-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002081.40.2016.8.11.0040 Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por 

Bucholz Transportes Ltda ME em face de Tauá Biodiesel e ainda da 

denunciada Brasil Veículos Companhia de Seguros, todos qualificados nos 

autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial de Id. 

2472441, instruída com documentos diversos. Despacho inicial, id. 

2495648. A tentativa de mediação restou infrutífera, consoante ata de id. 

4281493. Em seguida, foi inserida a contestação e os documentos 

apresentados pela parte-ré, id. 4648723. Nesta oportunidade, a ré 

denunciou a lide a seguradora Brasil Veículos Cia de Seguros. 

Impugnação à contestação, id. 4874911. Por seu turno, a denunciada 

Brasil Veículos Companhia de Seguros também apresentou contestação, 

pela qual não aceitou a denunciação a lide, alegando que o evento ocorreu 

fora da vigência contratual, id. 12336341. Intimada, a parte autora 

impugnou a contestação apresentada pela denunciada, id. 12772314. A 

decisão de id. 15152415 determinou a intimação da parte autora para 

comprovar a propriedade do veículo descrito na inicial, assim como 

determinou-se à Secretaria da Vara para certificar a tempestividade da 

contestação de id. 12772314. Parte autora requer a juntada de 

comprovante de propriedade do veículo, id. 15334212. Certificou-se a 

tempestividade, na forma determinada, id. 20231832. A decisão de id. 

20280648 determinou a manifestação da denunciada acerca da nova 

apólice juntada. Brasil Veículos Companhia de Seguros apresentou nova 

manifestação quanto a apólice juntada, afirmando que o veículo sinistrado 

não está coberto pela apólice acostada, id. 21338655. É o breve relato. 

Decido. Situando a questão, narra a parte autora ser proprietária do 

veículo Volvo FH 5406X4T, ano/modelo 2013/2014, placa AWF4900, que 

compõe a frota da transportadora. No dia 01/05/2015, o motorista da 

requerente, condutor do caminhão supracitado, Sr. Neuri João Tiecher foi 

abalroado pelo caminhão da requerida. Diz que, segundo consta do 

Boletim de Ocorrência em anexo que, na data narrada, por volta das 

11h00, o preposto da autora conduzia seu caminhão sentido Sorriso-MT 

ao distrito de Boa Esperança, quando o veículo da requerida realizou uma 

ultrapassagem forçada em local proibido, obrigando o Sr. Neuri a tirar o 

caminhão da pista para evitar a colisão frontal. No entanto, não foi 

possível evitar que o caminhão QBK4879, de propriedade da requerida, 

colidisse no semirreboque traseiro (placa ALO7651) do veículo do 

requerente,causando seu tombamento e o derramamento da carga de 

soja, além dos inúmeros prejuízos. Por conta dos fatos acima, requer a 

procedência da presente ação para o fim de condenar a requerida a 

indenizar a autora pelos danos materiais suportados, consistentes em 

danos emergentes, no montante de R$ 32.007,49 (trinta e dois mil e sete 

reais e quarenta e nove centavos), e lucros cessantes, em R$ 17.496,08 

(cinco mil, setecentos e sete reais e noventa e nove centavos), a serem 

devidamente atualizados com juros legais e atualização monetária desde a 

data da citação. Ao ofertar contestação, a ré alega a ilegitimidade ativa da 

parte autora, ao argumento de que não restou demonstrada a propriedade 

do veículo, o que, todavia, restou superada pela juntada dos documentos 

inseridos sob o id. 153344213. Passo, então, ao exame da questão afeta á 

denunciação a lide. Ao denunciar a lide, a ré juntou as apólices de id 

4648725, pág. 1/2, das quais não contam o período de vigência do seguro. 

Com isso, determinou-se a citação da denunciada que, ao apresentar 

contestação, deixou de aceitar a denunciação à lide, alegando que, tendo 

o sinistro ocorrido em 01/05/2015, encontra-se fora do período de vigência 

da apólice invocada (nº 3897415318531), que é de 29/09/2015 a 

11/09/2016, no que lhe assiste razão, conforme documentos que instruem 

a contestação da denunciada. Convidada a manifestar-se, a denunciante, 

pela petição de id. 15599365 veio aos autos reiterando que, à época do 

sinistro, o veículo com chassi de nº 536E8240FR503764, de fato, estava 

acobertado pela apólice de nº 389731543331, com vigência entre 

29/09/2014 a 11/09/2015 Todavia, mais uma vez razão não lhe cabe. 

Veja-se que o veículo envolvido no sinistro tem chassi de nº 

536E8240FR503764, enquanto que o chassi do veículo acobertado pela 

apólice invocada é diverso. Na realidade, consoante restou esclarecido 

pela denunciada, o veículo envolvido no sinistro foi segurado pela apólice 

de nº 3897415318531, com vigência entre o período de 29/09/2015 a 

11/09/2016, enquanto o acidente de seu em 01/05/2015, portanto, fora da 

vigência contratual. Portanto, resta flagrante que a empresa requerida, 

também denunciante ocultou deliberadamente informações acerca da 

apólice contratada, com nítido intento de obter proveito próprio em 

detrimento da denunciada, de modo que está configurada a hipótese de 

litigância de má-fé, na forma do art. 80, incisos I, II e III do CPC. Portanto, 

aplico à requerida a multa equivalente a 2% sobre o valor da causa, na 

forma do art. 81 do mesmo diploma legal. Também pelo que restou acima 

delineado, acolho a alegação da denunciada Brasil Veículos Companhia de 

Seguros para julgar improcedente a lide secundária, na forma do art. 487, 

inciso I do CPC. Condeno a denunciante Tauá Biodisel Ltda ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Inexistindo outras questões 

preliminares a serem enfrentadas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357 II do atual CPC, registro que a prova deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos: requisitos da responsabilidade 

civil pelo acidente de trânsito, excludentes da responsabilidade objetiva da 

concessionária, danos de ordem material, moral e lucros cessantes, sem 

prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 

(dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão 

serão o documental, pericial e testemunhal. Nessa toada, nos termos do 

art. 357, III do NCPC, anoto que o ônus da prova observará a regra geral 

prevista no art. 373 também do NCPC. Assim, digam as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, se possuem interesse na realização de prova pericial. 

Em caso afirmativo, conclusos imediatamente os autos para nomeação do 

Expert e conclusão da prova previamente a realização da audiência 

abaixo designada. Sem prejuízo do acima determinado, desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2020, às 

14h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão 

ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 

10 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002007-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILEI APARECIDO DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002007-44.2020.8.11.0040. Vistos etc. De pronto, INTIME-SE a 

parte requerente para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 

10 (dez) dias, anotando a possibilidade de devolução da missiva em caso 

de descumprimento. No mais, para cumprimento do ato deprecado, 

DESIGNO o dia 06 de Agosto de 2020, às 13h30min. COMUNIQUE-SE o 

Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001939-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVIO BEDIN (REQUERIDO)

PAULO BEDIN (REQUERIDO)

SERGIO BEDIN (REQUERIDO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (REQUERIDO)

MARIA SCHREINER BEDIN (REQUERIDO)

MARIBEL FEIL BEDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000145.31.2020.8.11.0107 Vistos etc. Cuida-se de carta 

precatória oriunda da Comarca de Nova Ubiratã com a finalidade de 

arrestar determinada quantia de soja em grãos, bem como efetuar a 

citação dos executados. Ocorre que, após distribuída a missiva perante 

este Juízo e determinado o seu cumprimento, apresentou o Sr. Oficial de 

Justiça a certidão informativa de id. 30697282, da qual se extrai que a 

empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A está se opondo 

injustificadamente ao cumprimento da ordem judicial referida, incorrendo 

em flagrante hipótese de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 

Ato atentatório à dignidade da jurisdição constitui todo e qualquer 

comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, 

tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social 

do sistema judiciário, como se dá no caso em tela. Nessa toada, 

inexistindo justificativa plausível à conduta da empresa referida, a qual 

está opondo-se de forma injustificada ao cumprimento da ordem judicial 

emanada, reputo sua conduta ato atentatório à dignidade da justiça, na 

forma art. 77, IV c.c. art. 774, IV ambos do CPC, aplico-se a multa de 1% 

sobre o valor do débito exequendo. Nessa toada, determino ao Sr. Oficial 

de Justiça nova tentativa de cumprimento da ordem judicial, advertindo a 

empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A a possibilidade de majoração 

da multa já aplicada, sem prejuízo de incorrer nas penas do crime de 

desobediência. Desde já, defiro o reforço policial na forma requerida. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003270-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003270-82.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Ante a satisfação do débito pela parte demandada (id. 

29895782 e ss.), bem como a concordância da autora (id. 30124697), 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 526, §3º c.c. art. 

924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005513-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE MEDEIROS GOBIS (EXECUTADO)

HELIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ROSILENE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005513-33.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 22740297), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em 

consonância com o entabulado entre as partes. DISPENSADA a intimação 

das partes, em conformidade na forma do disposto no art. 914 da 

CNGC/MT. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser 

certificado, PROCEDA-SE a baixa da penhora realizada no prontuário do 

veículo. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1007223-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MOACIR LANGE (REU)

GLADECI COSTARELLI (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

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

Processo Número: 1004611-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. (REU)

Magistrado(s):

POLYANA PINHO DOMINGUES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO AV. Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Processo nº 1004611-80.2017.8.11.0040 

AUTOR(A): ROSIANE CARDOSO DA SILVA REU: RUDINEI REGIS 

DALLABRIDA Vistos, etc. Em detida análise, assevero que as partes 

entabularam acordo. Considerando que a causa envolve interesse de 

incapaz, INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do 

CPC, para manifestar quanto ao acordo realizado pelas partes. Após, 

CONCLUSOS. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001589-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001589-14.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JANE ADRIANA DE ALMEIDA EXECUTADO: GILSON FERREIRA DOS 

SANTOS Vistos etc., Considerando o disposto no art. 176, inc. II do CPC, 

dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1003039-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. M. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003039-21.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ERISLENE DOS SANTOS NASCIMENTO REU: WANDERLEY PEREIRA DE 

MEIRELES Vistos etc., RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC). DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, 

§ 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no 

curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições 

financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Considerando o lapso temporal, dê-se VISTA a parte autora para que 

atualize o débito alimentar, NO PRAZO DE 15 DIAS. Após, sem 

necessidade de nova conclusão, CITE-SE o executado no endereço 

declinado na exordial para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia em atraso, conforme valores indicados 

na inicial, bem como as que vencerem no curso da presente demanda (art. 

323, art. 528, §7º c/c 911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), 

ou ainda, ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). 

Consigne que a quantia deverá ser depositada diretamente na conta 

corrente da genitora do(a) exequente, de tudo informando a este Juízo. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

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

Processo Número: 1006827-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. G. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006827-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA REU: JULIO CEZAR GRUDKA 

Vistos etc., Em detida análise, assevero que devidamente citado para 

quitar três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo, o executado JULIO CEZAR GRUDKA, 

não quitou integralmente o débito, não provou que o fez, e nem apresentou 

justificativa. O exequente pugnou pela decretação de prisão civil do 

executado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir 

com sua obrigação alimentar sem nenhuma justificativa, deve ser 

decretada a prisão civil até que seja comprovada a satisfação da 

pretensão executiva. Neste sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em 

sua obra “Dos Alimentos”, RT, 3. Ed., p.1072: “Assim, não implicando a 

cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do devedor causa 

de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não podendo o 

devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não tenha 

promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo alimentar, é 

legítima a sua prisão administrativa se não justificada a impossibilidade de 

efetuar o pagamento do débito...”. Assim sendo, diante do lapso temporal 

decorrido desde a última atualização do calculo devedor, DETERMINO a 

parte autora que proceda com a atualização do cálculo, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Após a atualização do cálculo, sem necessidade de 

novas determinações, diante do inadimplemento da obrigação, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado JULIO CEZAR GRUDKA e determino que 

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em seu desfavor, pelo 

prazo de 3 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, 

nos termos do que dispõe o artigo 528, §§ 3º, 4º e 7º do CPC. No mandado 

deverá consignar as seguintes informações: a) O valor atualizado do 

débito alimentar, que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, 

conforme o art. 528, par. 7º do CPC; b) O cumprimento da pena NÃO 

EXIME o executado ao pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(art. 528, § 5º, CPC); c) Uma vez pago o débito alimentar, o cumprimento 

da ordem de prisão será SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC). Desde já, 

DEFIRO a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003743-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. G. R. F. (REU)

W. A. D. R. F. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003743-34.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIRIAN MARTINS SILVA REU: WALKIA ALVES DUARTE RODRIGUES 

FERREIRA, ESPOLIO DE GILBERTO RODRIGUES FERREIRA Vistos etc., 

Compulsando os autos, verifico que não fora recolhida as custas e taxas 

processuais. Desta forma, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a emenda da inicial retificando a situação 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (assinado digitalmente) 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006404-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA PREDIGER BOSING (REQUERENTE)

DALILA LERMEN (REQUERENTE)

HILARIO BOSING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LERMEN BEDIN OAB - MT0010937A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006404-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

HILDA PREDIGER BOSING, HILARIO BOSING, DALILA LERMEN Vistos, etc. 

Em detida análise, INDEFIRO o pleito formulado ao id. 29827503, motivo 

pleo qual DETERMINO a intimação da parte autora para juntar novamente a 

petição inicial e todos os documentos que a acompanham, NO PRAZO DE 

15 DIAS, de modo que o Ministério Público possa acessá-la. Com a 

juntada, dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004250-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MENDONCA ROLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TRINDADE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004250-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SIMONE MENDONCA ROLON REU: FABIO TRINDADE DE SOUZA Vistos 

etc., Em detida análise, assevero que devidamente citado para quitar três 

últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que vencerem no 

curso do processo, o executado FÁBIO TRINDADE DE SOUZA, não quitou 

integralmente o débito, não provou que o fez, e nem apresentou 

justificativa. O exequente pugnou pela decretação de prisão civil do 

executado. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir 

com sua obrigação alimentar sem nenhuma justificativa, deve ser 

decretada a prisão civil até que seja comprovada a satisfação da 

pretensão executiva. Neste sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em 

sua obra “Dos Alimentos”, RT, 3. Ed., p.1072: “Assim, não implicando a 

cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do devedor causa 

de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não podendo o 

devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não tenha 

promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo alimentar, é 

legítima a sua prisão administrativa se não justificada a impossibilidade de 

efetuar o pagamento do débito...”. Assim sendo, diante do lapso temporal 

decorrido desde a última atualização do calculo devedor, DETERMINO a 

parte autora que proceda com a atualização do cálculo, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Após a atualização do cálculo, sem necessidade de 

novas determinações, diante do inadimplemento da obrigação, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado FÁBIO TRINDADE DE SOUZA e determino que 

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em seu desfavor, pelo 

prazo de 3 (três) meses, a qual deverá ser cumprida em regime fechado, 

nos termos do que dispõe o artigo 528, §§ 3º, 4º e 7º do CPC. No mandado 

deverá consignar as seguintes informações: a) O valor atualizado do 

débito alimentar, que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, 

conforme o art. 528, par. 7º do CPC; b) O cumprimento da pena NÃO 

EXIME o executado ao pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(art. 528, § 5º, CPC); c) Uma vez pago o débito alimentar, o cumprimento 

da ordem de prisão será SUSPENSO (art. 528, § 6º, CPC). Desde já, 

DEFIRO a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, conforme prevê o artigo 782, §3º, do CPC. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001072-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIEL KLIMECK (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1001072 -38 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho (ID nº 21863204). Sorriso/MT, 25/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000989-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1000989 -22 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 25/03/2020.

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

Processo Número: 1003774-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1003774-54.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 25 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001157-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR AVELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Visto/VD 

Trata de AÇÃO CÍVEL em que a parte autora busca, em síntese, a tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária. O feito seguiu regularmente sua 

marcha procedimental, restando os autos conclusos para análise do feito 

e prosseguimento da instrução probatória. Considerando que in casu a 

autocomposição é inviável/inadequada (art. 334, CPC), sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, fixo prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias para as partes sugerirem os pontos controvertidos e também para 

indicarem as provas que desejam produzir, justificando a necessidade, 

utilidade e pertinência das mesmas, pena de indeferimento. Superado o 

prazo encimado, certifique, e após a conclusão para saneamento 

mediante correta triagem ut Prov. 011/2011/CGJ/MT. Publique uma vez pelo 

DJE (art. 1003, CPC) e, sendo necessária face atuação no feito, ciência 

pessoal ao(a/s) membro(a/s) do MPE e DPE face legislação orgânica e 

processual de regência. Intime-se. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 16 de junho de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001157-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR AVELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Visto/VD 

Trata de AÇÃO CÍVEL em que a parte autora busca, em síntese, a tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária. O feito seguiu regularmente sua 

marcha procedimental, restando os autos conclusos para análise do feito 

e prosseguimento da instrução probatória. Considerando que in casu a 

autocomposição é inviável/inadequada (art. 334, CPC), sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, fixo prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias para as partes sugerirem os pontos controvertidos e também para 

indicarem as provas que desejam produzir, justificando a necessidade, 

utilidade e pertinência das mesmas, pena de indeferimento. Superado o 

prazo encimado, certifique, e após a conclusão para saneamento 

mediante correta triagem ut Prov. 011/2011/CGJ/MT. Publique uma vez pelo 

DJE (art. 1003, CPC) e, sendo necessária face atuação no feito, ciência 

pessoal ao(a/s) membro(a/s) do MPE e DPE face legislação orgânica e 

processual de regência. Intime-se. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 16 de junho de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008064-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AVELINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO TERMO DE AUDIÊNCIA Processo nº: 

1008064-15.2019.8.11.0040 Data: 31-01-2020 Início: Local: Sala de 

audiência Comarca de Sorriso/MT Término: Ato Processual Audiência de 

Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart Requerente: 

Edson Avelino Santos Requerido(a): Pedronilia Ferreira da Costa Ministério 

Público: Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides OCORRÊNCIAS: Aberta a 

audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho 

Goulart: “Compareceram as pessoas indicadas, a assessora Polyana 

Pinho Domingues, o qual gravou a oitiva da Sra. Pedronilia ferreira da 

Costa. A Sra. Pedronilia estava acamada na sala, sendo cuidada pelo seu 

cônjuge, o qual já se encontra como curador provisório. Após a gravação 

da entrevista, foi encerrada a audiência. Pela Juíza foi proferida a seguinte 

decisão: Vistos etc., Verifico que o presente feito encontra-se maduro 

para a prolação de sentença, razão pela qual, faço vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual para manifestar.” DELIBERAÇÃO: Após 

deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos 

etc., Dê-se Vista do autos ao MP para se manifestar. Após, Concluso para 

prolação de Sentença. Cumpra-se. Saem os presentes intimados.” Nada 

mais havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às encerrasse o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o 

presente termo. Sorriso-MT, 31 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza De Direito Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides Promotora de 

Justiça Advogado(a)

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002297-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA EVANGELISTA CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ SANTANA DOS SANTOS OAB - MA11735 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002297-64.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA EVANGELISTA CARNEIRO REQUERIDO: 

FRANCISCO ALVES DA SILVA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

Aberta a audiência presidida pelo MM. Juiz, após o regular pregão 

constatou-se a ausência da parte autora Maria Antônia Evangelista 

Carneiro, a presença do Defensor Público Marcos Aurélio Saquetti, a 

ausência da parte requerida Francisco Alves da Silva, presente a 

Promotora de Justiça Dr.ª Carla Marques Salatti, presente também a 

estagiária de Direito Letícia Caroline Fim, RG n.°: 1106938549/SJS/RS, não 

havendo oposição das partes. DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou: 1. Tendo em vista a petição 

de id. n.: 23750536, manifeste-se a parte requerida no prazo de 15 

(quinze) dias. MM. Juiz: __________________________________ 

Defensor Público: __________________________________ Promotora de 

Justiça: __________________________________

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003511-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C SERPA COMERCIO DE IMOVEIS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Processo: 1003511-90.2017.8.11.0040. AUTOR(A): PAULO 

NORBERTO LEONCO DA SILVA RÉU: C SERPA COMERCIO DE IMOVEIS - 

ME TERMO DE AUDIÊNCIA Processo nº: 1003511-90.2017.8.11.0040 Data: 

11-11-2019 Início: 15h25min Local: Sala de audiência Comarca de 

Sorriso/MT Término: 15h48min Ato Processual Audiência de Instrução e 

Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart Requerente Paulo Norberto 
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Leonco da Silva Requerido C Serpa Comercio de Imóveis - ME 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª 

Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se a ausente da parte autora 

Paulo Norberto Leonco da Silva, presente o advogado da parte requerida 

C Serpa Comercio de Imóveis - ME, acompanhado de seu(ua, s) 

advogado(a) Jaderson Rosset, OAB/MT 15129. DELIBERAÇÃO: Após 

deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos 

etc., Diante da ausência da parte autora, a qual foi devidamente intimada 

via DJE, DECLARO preclusa a produção de prova oral, bem como encerro 

a instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para prolação 

de sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se” Nada mais 

havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às 15h48min encerrasse 

o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Gabriela Gomes dos Santos, Estagiária de Gabinete, digitei o 

presente termo. Sorriso-MT, 11 de novembro de 2019. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza De Direito Jaderson Rosset OAB/MT 15129

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002297-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA EVANGELISTA CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ SANTANA DOS SANTOS OAB - MA11735 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002297-64.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA EVANGELISTA CARNEIRO REQUERIDO: 

FRANCISCO ALVES DA SILVA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

Aberta a audiência presidida pelo MM. Juiz, após o regular pregão 

constatou-se a ausência da parte autora Maria Antônia Evangelista 

Carneiro, a presença do Defensor Público Marcos Aurélio Saquetti, a 

ausência da parte requerida Francisco Alves da Silva, presente a 

Promotora de Justiça Dr.ª Carla Marques Salatti, presente também a 

estagiária de Direito Letícia Caroline Fim, RG n.°: 1106938549/SJS/RS, não 

havendo oposição das partes. DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou: 1. Tendo em vista a petição 

de id. n.: 23750536, manifeste-se a parte requerida no prazo de 15 

(quinze) dias. MM. Juiz: __________________________________ 

Defensor Público: __________________________________ Promotora de 

Justiça: __________________________________

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002518-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD ANTONIO DOS SANTOS OAB - SP45142 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002518-47.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - ME RÉU: DENIS GEISSON DE 

SOUZA FARDIN TERMO DE AUDIÊNCIA Processo nº: 

1002518-47.2017.8.11.0040 Data: 11-11-2019 Início: 16h30min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 17h27min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente Cinthia de Fatima Arantes Heitor Requerido Denis Geisson de 

Souza Fardin OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza 

de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se a ausência da 

parte autora, presente a parte requerida Denis Geisson de Souza Fardin, 

acompanhado de seu(ua, s) advogado(a) Rafael Wasnieski OAB/MT 

15469-A. O advogado da parte requerida pugnou prazo de 05 dias para a 

juntada da procuração. Considerando ausência da parte autora mesmo 

devidamente intimada, uma vez que houve requerimento para depoimento 

pessoal já deferido pelo juiz, a parte ré requer que sejam considerados 

verdadeiros os argumentos ventilados pelo requerido considerando-se 

então a parte autora confessa nos termos do art. 385 paragrafo primeiro. 

DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos etc., DEFIRO o prazo de 05 dias para a juntada 

de procuração. Declaro encerrada a instrução processual. Permaneçam 

os autos conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. Juíza 

determinou que às 17h27min encerrasse o presente termo, que depois de 

lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Gabriela Gomes 

dos Santos, Estagiária de Gabinete, digitei o presente termo. Sorriso-MT, 

11 de novembro de 2019. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De Direito 

Denis Geisson de Souza Fardin Parte requerida Rafael Wasnieski OAB/MT 

15469-A

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002099-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ROMANO OAB - SP98602 (ADVOGADO(A))

CYNTHIA VERRASTRO ROSA OAB - SP136532 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1002099-56.2019.8.11.0040. Data: 24/01/2020 Início: 14h15min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 14h15min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Mister Car Rent a Car Locadora de Autos LTDA. 

Requerido(a): Samuel Oliveira dos Santos Testemunha a ser inquirida: 

Edemir Sacon OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza 

de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, presente a advogada da parte 

autora Dr.ª Lívia Gimenez Fernandes, OAB/MT 14.382/B e a advogada da 

parte requerida Dr.ª Camila Ferreira do Nascimento Teochi, OAB/MT 

18.780. Pelos advogados foi postulado por prazo para a juntada de 

instrumento de substabelecimento. DELIBERAÇÃO: Após deliberação das 

Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., Diante da 

ausência injustificada das partes DEVOLVA-SE a missiva à Comarca de 

origem, com as baixas e homenagens de estilo. No mais, DEFIRO o 

requerimento retro e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de 

substabelecimento. Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. 

Juíza determinou que às 14h15min encerrasse o presente termo, que 

depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno 

Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 24 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De 

Direito Lívia Gimenez Fernandes OAB/MT 14.382/B Camila Ferreira do 

Nascimento Teochi OAB/MT 18.780

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003314-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA COSTA OAB - 006.158.301-45 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1003314-67.2019.8.11.0040. Data: 24/01/2020 Início: 14h45min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 14h45min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Kauane Maria da Costa Requerido(a): Del Moro & Moro LTDA 

Testemunha a ser inquirida: Kelen Cavalheiro OCORRÊNCIAS: Aberta a 

audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho 
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Goulart, contatou-se a presença do advogado da parte requerida Dr. 

Fernando Mendes da Silva OAB/MT 7.603, e a testemunha Kelen 

Cavalheiro. DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza 

proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., Diante da ausência injustificada 

das partes DEVOLVA-SE a missiva à Comarca de origem, com as baixas e 

homenagens de estilo. Procedo nesta data com a juntada do instrumento 

de substabelecimento da empresa Del Moro & Moro LTDA. Cumpra-se” 

Nada mais havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, 

digitei o presente termo. Sorriso-MT, 24 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza De Direito Fernando Mendes da Silva OAB/MT 

7.603 Kelen Cavalheiro Testemunha

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003332-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ-MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ALFONSO SPOHR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO MACHADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1003332-88.2019.8.11.0040. Data: 24/01/2020 Início: 16h45min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 16h45min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Ministério Público Estadual Requerido(a): Vilmar Alfonso 

Spohr Testemunha a ser inquirida: Carlos Roberto Machado 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª 

Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se a presença do requerido 

VILMAR ALFONSO SPOHR acompanhado por sua advogada Dr.ª Isabel 

Jung OAB/MT 17.220, a Promotora de Justiça Maisa Fidelis Gonçalves 

Pyrâmides, e a testemunha Carlos Roberto Machado. DELIBERAÇÃO: 

Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: 

“Vistos etc., Cumprida a finalidade da presente missiva DEVOLVA-SE à 

Comarca de origem, com as baixas e homenagens de estilo. Cumpra-se” 

Nada mais havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às 16h45min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, 

digitei o presente termo. Sorriso-MT, 24 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza De Direito Vilmar Alfonso Spohr Parte requerida 

Isabel Jung OAB/MT 17.220 Carlos Roberto Machado. Testemunha

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006049-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SPE XINGU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ESTEVES FERREIRA SOARES CRUZ OAB - RJ169257 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ BRAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ISABEL KOCH OAB - MT26854/O (ADVOGADO(A))

JAEL DA SILVA MENEZES OAB - RJ22172 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRAZ RODRIGUES FIORENZANO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1006049-10.2018.8.11.0040 Data: 24/01/2020 Início: 16h30min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 16h30min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: SPE Xingu Empreendimento Imobiliário LTDA Requerido(a): 

Jorge Luiz Braz Testemunha a ser inquirida: Braz Rodrigues Fiorenzano 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª 

Daiene Vaz Carvalho Goulart, a advogada da parte autora Dr.ª Yasmin 

Simei Ramos de Abreu OAB/MT 26517/O, a advogada da parte requerida 

Dr.ª Hingritty Borges Mingotti, OAB/MT 27.315/O, também presente a 

testemunha Braz Rodrigues Fiorenzano. Pelas advogadas das partes foi 

postulado por prazo para a juntada de instrumento de substabelecimento. 

DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos etc., Cumprida a finalidade da presente missiva 

DEVOLVA-SE à Comarca de origem, com as baixas e homenagens de 

estilo. DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de instrumento de 

substabelecimento pelas partes. Cumpra-se” Nada mais havendo a 

constar, a MM. Juíza determinou que às 13h30min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 24 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De 

Direito Yasmin Simei Ramos de Abreu OAB/MT 26517/O Hingritty Borges 

Mingotti OAB/MT 27.315/O Braz Rodrigues Fiorenzano Testemunha

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002744-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DALL OGLIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA ARANTES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1002744-81.2019.8.11.0040. Data: 24/01/2020 Início: 14h30min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 14h30min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Martinho Dall Oglio Requerido(a): Vera Arantes Campos 

Testemunha a ser inquirida: Helton Luiz Perin Vitali OCORRÊNCIAS: Aberta 

a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho 

Goulart constatou-se a presença da parte autora MARCELO DALL OGLIO 

acompanhado por seu advogado Dr. Cicero Augusto Milan OAB/MT 16703, 

e a testemunha Helton Luiz Perin Vitali. DELIBERAÇÃO: Após deliberação 

das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., 

Cumprida a finalidade da presente missiva DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem, com as baixas e homenagens de estilo. Cumpra-se” Nada mais 

havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às 13h30min encerrasse 

o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o 

presente termo. Sorriso-MT, 24 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza De Direito MARCELO DALL OGLIO Parte Autora Cicero 

Augusto Milan OAB/MT 16703 Helton Luiz Perin Vitali Testemunha

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004409-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RICHART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA REGO BARBOSA RICHART OAB - PA017409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEGAR STECKER OAB - DF0009012A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILMAR FERNANDES CAMPOS (TESTEMUNHA)

EDUARDO MARTINS DE PAIVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004409-35.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: FABIANO RICHART REQUERIDO: MULTIGRAIN S.A. TERMO 

DE AUDIÊNCIA Processo nº: 1004409-35.2019.8.11.0040. Data: 

24/01/2020 Início: 15h00min Local: Sala de audiência Comarca de 

Sorriso/MT Término: 15h00min Ato Processual Audiência de Instrução e 

Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart Requerente: Fabiano 

Richart Requerido(a): Multigrain S/A Testemunha a ser inquirida: Gilmar 

Fernandes Campos OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. 

Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, o advogado da empresa 
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requerida Dr. Pedro Henrique Pontes Mendes OAB/DF 43.658, e a 

testemunha Gilmar Fernandes Campos. DELIBERAÇÃO: Após deliberação 

das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., 

Cumprida a finalidade da presente missiva DEVOLVA-SE à Comarca de 

origem, com as baixas e homenagens de estilo Cumpra-se” Nada mais 

havendo a constar, a MM. Juíza determinou que às 13h30min encerrasse 

o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o 

presente termo. Sorriso-MT, 24 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza De Direito Pedro Henrique Pontes Mendes OAB/DF 43.658 

Gilmar Fernandes Campos. Testemunha

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005331-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1005331-13.2018.8.11.0040 Data: 31-01-2020 Início: 16h30mn Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 16h30min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Diego Fernandes Barbosa Requerido(a): Ministério Público: 

Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência 

presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart 

constatou-se a ausência das partes, a presença da Promotora de Justiça 

Dr.ª Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides. DELIBERAÇÃO: Após deliberação 

das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., 

Considerando a petição de id. n.°: 28202686, REDESIGNO a presente 

oralidade para o dia 25 DE JUNHO DE 2020 ÀS 15H00MIN permanecendo 

inalteradas as demais determinações. Cumpra-se” Nada mais havendo a 

constar, a MM. Juíza determinou que às 16h30min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 31 de Janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De 

Direito Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides Promotora de Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000801-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIOMAR RIZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1000801-97.2017.8.11.0040 Data: 31-01-2020 Início: 13h30min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 13h30min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente EDIOMAR RIZZI Requerido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª 

Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se a presença da parte autora 

EDIOMAR RIZZI, acompanhado de seu(ua, s) advogado(a) Roseli Inês 

Reis, OAB/MT 11.666, a parte requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 

na pessoa de seu preposto Bruna Thomazi Garcia, acompanhada por sua 

advogada Dr.ª Adriana Rodrigues OAB/MT 17.745, todos esclarecidos, 

cientes e de acordo com as regras de utilização, publicidade, segurança e 

conservação do registro audiovisual para coleta da prova oral, 

manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta oralidade, 

conforme art. 95 da CNGC c.c § 5º do art. 367 do CPC/15. A parte autora 

desiste da oitiva das demais testemunhas. DELIBERAÇÃO: Após 

deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos 

etc., Homologo a desistência das testemunhas pela parte autora. Declaro 

encerrada a instrução probatória. Concedo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias às partes para apresentação de alegações finais. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.” Nada mais havendo a constar, a MM. Juíza 

determinou que às 13h30min encerrasse o presente termo, que depois de 

lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno Vinicius 

Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. Sorriso-MT, 31 de 

Janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De Direito EDIOMAR 

RIZZI Parte autora Roseli Inês Reis OAB/MT 11.666 MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A Parte requerida Adriana Rodrigues OAB/MT 17.745

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006551-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO BECKER PAIVA OAB - PR23662 (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ROGERIO RIBEIRO MIGUEL OAB - SP307984 (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GERSON CAGNAN (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN CARLOS MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WALDEMAR MARTINS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAIR JOSE TOMAZI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1006551-12.2019.8.11.0040 Data: 10-02-2020 Início: 14h45min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 14h45min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Francisca Janeiro Rodriguez Requerido(a): Marcos Antônio 

Ribeiro e Valdinéia Aparecida de Oliveira OCORRÊNCIAS: Aberta a 

audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho 

Goulart constatou-se a presença do advogado da parte autora Dr. Marcelo 

Huck Junior OAB/MT 17.976, presente o advogado da parte requerida Dr. 

Rodrigo Samartino Albino OAB/MT14.903/B, presente a testemunha Jean 

Carlos Miranda. A parte requerida desistiu da oitiva das demais 

testemunhas. DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza 

proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., Homologo a desistência das 

testemunhas pela parte requerida. Cumprida a finalidade da presente 

missiva DEVOLVA-SE à Comarca de origem, com as baixas e 

homenagens de estilo. Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. 

Juíza determinou que às 14h45min encerrasse o presente termo, que 

depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno 

Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 10 de fevereiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

De Direito Marcelo Huck Junior OAB/MT 17.976 Rodrigo Samartino Albino 

OAB/MT14.903/B

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006566-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELU TRANSPORTES LTDA. - EPP (REQUERIDO)

DLH TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FERLA OAB - RS91291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO TERMO DE AUDIÊNCIA Processo nº: 
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1006566-78.2019.8.11.0040 Data: 10-02-2020 Início: 14h30min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 14h30min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: DLH Transportes Eireli – ME e Roselu Transportes LTDA 

Requerido(a): G10 – Transportes LTDA OCORRÊNCIAS: Aberta a 

audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho 

Goulart constatou-se a presença da advogada da parte requerida Dr.ª 

Camila Ferreira do Nascimento Teochi OAB/MT 18.780, presente a 

testemunha Rafael Ferreira Dallavecchia. Pela parte requerida foi 

protestado a oitiva da testemunha como informante. DELIBERAÇÃO: Após 

deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos 

etc., Procedo a oitiva da testemunha como informante, uma vez que há 

relação de subordinação entre aquela e a requerida. Cumprida a finalidade 

da presente missiva DEVOLVA-SE à Comarca de origem, com as baixas e 

homenagens de estilo. Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. 

Juíza determinou que às 14h30min encerrasse o presente termo, que 

depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno 

Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 10 de fevereiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

De Direito Camila Ferreira do Nascimento Teochi OAB/MT 18.780 RAFAEL 

FERREIRA DALLAVECCHIA Testemunha

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005732-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1005732-75.2019.8.11.0040 Data: 10-02-2020 Início: 13h45min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 13h45min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Allianz Seguros S/A Requerido(a): Quality Aluguel de 

Veículos LTDA. OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. 

Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart constatou-se a 

presença do advogado da parte autora Dr. Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos OAB/MT 10.525/O, presente a testemunha Mauro Alberto 

Riedi. DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos etc., Cumprida a finalidade da presente missiva 

DEVOLVA-SE à Comarca de origem, com as baixas e homenagens de 

estilo. Cumpra-se” Nada mais havendo a constar, a MM. Juíza determinou 

que às 13h30min encerrasse o presente termo, que depois de lido e 

achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Bruno Vinicius Peres, 

Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. Sorriso-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza De Direito Saulo 

Augusto C. da R. Bandeira Bastos OAB/MT 10.525/O MAURO ALBERTO 

RIEDI Testemunha

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005762-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA EL GABDAN OLIBONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE MIGUEL SEKULA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  T E R M O  D E  A U D I Ê N C I A  P r o c e s s o  n º : 

1005762-13.2019.8.11.0040’ Data: 10-02-2020 Início: 14h00min Local: Sala 

de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 14h00min Ato Processual 

Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Requerente: Ministério Público Do Estado de Mato Grosso Requerido(a): 

Paula El Gabdan Oliboni OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela 

MM. Juíza de Direito Dr.ª Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se a 

ausência da parte requerida, bem como da testemunha a ser inquirida, a 

presença da Promotora de Justiça Dr.ª Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides 

DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. Juíza proferiu a 

seguinte decisão: “Vistos etc., Diante da ausência injustificada da 

testemunha arrolada DEVOLVA-SE a missiva à Comarca de origem, com 

as baixas e homenagens de estilo. Cumpra-se” Nada mais havendo a 

constar, a MM. Juíza determinou que às 14h00min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Bruno Vinicius Peres, Estagiário de Gabinete, digitei o presente termo. 

Sorriso-MT, 10 de fevereiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

De Direito Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005768-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1005768 -88 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

17 DE JULHO DE 2020, às 16h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 25/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006104-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DUTRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006104-24.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: SEBASTIAO DUTRA DOS SANTOS REQUERIDO: POR DO 

SOL URBANIZACOES LTDA, DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP 

Vistos etc., DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR novamente a inicial, com observância ao disposto 

no artigo 75, VII do CPC, como já determinado na decisão de Id 25004267, 

sob pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 do 

NCPC. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001819-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA JRI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ZANCCHETIN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003667-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VAZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

14:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007077-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SOLISMAR CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

14:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002982-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

15:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002982-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

15:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008839-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CAVANHOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

Processo  n º  1008839 -30 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

17 DE JULHO DE 2020, às 17h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 26/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA CONCEICAO SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para cumprimento do mandado em novo endereço recolha 

diligência de Oficial de Justiça, Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003734-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso de 

apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via DJE, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005801-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS DE ANDRADE OAB - MA11767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. J. D. S. A. (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1005801 -10 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 26/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001691-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 316 de 477



ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALQUIDES BEZERRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003740-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MICHELLE PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (EXECUTADO)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1003740-16.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE DEVEDORA, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, comprovando o pagamento da última parcela do parcelamento do 

débito conforme petição de ID nº 25229347. Sorriso/MT, 26 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004138-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIGOLO (REU)

GISLAINE VIGOLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA OAB - MT6179/B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002443-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA PASINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MERGUIDES FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1002443 -42 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

26/03/2020. MARIA LUISA DE CASTRO Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003073-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

ALCEU DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

CARMEN ROSANE MABONI (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1003073 -93 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 4.525,80 

(quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos, bem como no 

mesmo prazo, manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor 

Meirinho, ID nº 22445513. Sorriso/MT, 26/03/2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008839-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CAVANHOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008839-30.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALMIR CAVANHOL REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME Vistos etc., Trata-se Ação 

Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata 

de Quantia paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização 

por Danos Morais com Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental 

proposta por VALMIR CAVANHOL em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS), ambos devidamente qualificados. Alega na inicial que, no 

interesse em adquirir uma casa própria, na data de 01/10/2018, o autor se 

dirigiu até a empresa requerida e firmou o contrato de consórcio objeto da 

lide, pagando a título de entrada o valor de R$5.513,00, com a promessa 

de que em 90 dias seria liberado ao autor a quantia de R$172.889,69. 

Afirma que, dias depois, o vendedor que lhe atendeu entrou em contato 

com o autor requerendo a quantia de R$180,00, com a afirmação que tal 

valor seria para fazer uma declaração junto ao escritório de contabilidade. 

Aduz que, passados os três meses de promessa sem receber o valor do 

contrato de consórcio prometido, o autor tentou entrar em contato com o 

vendedor que lhe atendia, porém, sem qualquer êxito. Por tais razões, e 

por entender que o autor foi induzido a erro, ingressou com a presente 

demanda, pugnando, liminarmente, pela suspensão dos pagamentos 

relativos ao contrato assinado, bem como para que a requerida seja 

compelida a devolver a quantia paga pelo requerente. Juntou aos autos 

documentos necessários para a sua preposição. Os autos vieram 
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conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma 

vez que aparentemente estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 

320 ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra 

alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

ambos do CPC. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. No caso dos 

autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a 

plausibilidade do direito alegado – fumus bonis iuris, através dos 

documentos juntados pela parte autora, notadamente o contrato de 

consórcio de Id 27492615, boletim de ocorrência de Id 27483195 e 

comprovante de transferência bancária de Id 27493197. Da mesma forma, 

o perigo da demora resta evidente, pois ficou claro que o autor não possui 

interesse em participar do consórcio contratado, assim, procrastinar o 

pagamento das parcelas durante o trâmite da demanda oneraria o autor 

desnecessariamente, já que evidentemente, o valor seria lhe restituído, ou 

no encerramento do grupo. Deste modo, o pedido de tutela de urgência 

para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de consórcio é 

medida que se impõe. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJMT, N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, entendo que deve 

ser indeferido o pedido liminar de restituição dos valores pagos pelo autor, 

uma vez que, em se tratando de consórcio, verifica-se que resta 

pacificado o entendimento jurisprudencial de que tal deve ocorrer após o 

encerramento do grupo. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de 

urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e 

cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos autos. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

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

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008728-46.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

WANDERSON DA SILVA DAS NEVES REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc., Trata-se Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) 

com Restituição Imediata de Quantia paga c/c Anulação de Cláusulas 

Contratuais c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Provisória de 

Urgência em Caráter Incidental proposta por WANDERSON DA SILVA DAS 

NEVES em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS), ambos devidamente 

qualificados. Alega na inicial que, no interesse em adquirir uma casa 

própria, na data de 23/04/2019, o autor se dirigiu até a empresa requerida 

e firmou o contrato de consórcio objeto da lide, com a promessa de que 

seria contemplado com o valor do contrato (R$150.000,00) até a data de 

29/05/2019. Afirma que, pagou o primeiro boleto relativo ao contrato de 

consórcio, no valor de R$1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais), 

porém, no dia 24/05/2019 recebeu uma ligação da empresa matriz da 

requerida, na qual foi informado por um funcionário que se tratava de um 

consórcio, sem garantia de data da contemplação. Por tais razões, e por 

entender que o autor foi induzido a erro, ingressou com a presente 

demanda, pugnando, liminarmente, pela suspensão dos pagamentos 

relativos ao contrato assinado, bem como para que a requerida seja 

compelida a devolver a quantia paga pelo requerente. Juntou aos autos 

documentos necessários para a sua preposição. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma 

vez que aparentemente estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 

320 ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra 

alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

ambos do CPC. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. No caso dos 

autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a 

plausibilidade do direito alegado – fumus bonis iuris, através dos 

documentos juntados pela parte autora, notadamente o contrato de 

consórcio de Id 27417008 e trocas de mensagens via WhatsApp de Id 

27417445. Da mesma forma, o perigo da demora resta evidente, pois ficou 

claro que o autor não possui interesse em participar do consórcio 

contratado, assim, procrastinar o pagamento das parcelas durante o 

trâmite da demanda oneraria o autor desnecessariamente, já que 

evidentemente, o valor seria lhe restituído, ou no encerramento do grupo. 

Deste modo, o pedido de tutela de urgência para a suspensão do 

pagamento das parcelas do contrato de consórcio é medida que se impõe. 

A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO 

PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 
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autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJMT, N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, entendo que deve 

ser indeferido o pedido liminar de restituição dos valores pagos pelo autor, 

uma vez que, em se tratando de consórcio, verifica-se que resta 

pacificado o entendimento jurisprudencial de que tal deve ocorrer após o 

encerramento do grupo. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de 

urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e 

cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos autos. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado a to atentatório a dignidade da justiça e será 

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

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito
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F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008720-69.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLA ELISA TEDESCO FERREIRA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc., Trata-se Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) 

com Restituição Imediata de Quantia paga c/c Anulação de Cláusulas 

Contratuais c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Provisória de 

Urgência em Caráter Incidental proposta por CARLA ELISA TEDESCO 

FERREIRA em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS), ambos devidamente 

qualificados. Alega na inicial que, no interesse em adquirir um veículo, na 

data de 28/11/2017, a autora se dirigiu até a empresa requerida e firmou o 

contrato de consórcio objeto da lide, com a promessa de que seria 

contemplado com o valor do contrato de R$35.570,00 (trinta e cinco mil, 

quinhentos e setenta reais) no prazo de 30 dias após o pagamento da 

entrada. Afirma que, inobstante o pagamento da entrada, no valor de 

R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e passados mais de 30 dias sem a 

contemplação do consórcio contratado, a autora tentou entrar em contato 

com a vendedora da requerida, porém, sem êxito. Por tais razões, e por 

entender que a autora foi induzido a erro, ingressou com a presente 

demanda, pugnando, liminarmente, pela suspensão dos pagamentos 

relativos ao contrato assinado, bem como para que a requerida seja 

compelida a devolver a quantia paga pela parte requerente. Juntou aos 

autos documentos necessários para a sua preposição. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma 

vez que aparentemente estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 

320 ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra 

alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

ambos do CPC. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. No caso dos 

autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a 

plausibilidade do direito alegado – fumus bonis iuris, através dos 

documentos juntados pela parte autora, notadamente o contrato de 

consórcio de Id 2142633 e Boletim de Ocorrência de Id 27426326. Da 

mesma forma, o perigo da demora resta evidente, pois ficou claro que o 

autor não possui interesse em participar do consórcio contratado, assim, 

procrastinar o pagamento das parcelas durante o trâmite da demanda 

oneraria o autor desnecessariamente, já que evidentemente, o valor seria 

lhe restituído, ou no encerramento do grupo. Deste modo, o pedido de 

tutela de urgência para a suspensão do pagamento das parcelas do 

contrato de consórcio é medida que se impõe. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA 

VENDEDORA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA 

OBSTAR NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO 

DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma 

inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Diante 

de indícios de descumprimento do pacto pela agravante, não se mostra 

razoável pretender que o autor/agravado continue a pagar os valores 

relativos ao contrato, quando não mais pretende adquirir o imóvel em 

questão, motivo pelo qual, diante da pretendida rescisão contratual, não há 

razão para se continuar cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final 

é o de resolver o negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do 

preço. Daí porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada 

para o fim de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a 

Agravante a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de 

proteção ao crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na 

contingência de pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, 

terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou 

dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos 

decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. 

(TJMT, N.U 1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado 

outro, entendo que deve ser indeferido o pedido liminar de restituição dos 

valores pagos pelo autor, uma vez que, em se tratando de consórcio, 

verifica-se que resta pacificado o entendimento jurisprudencial de que tal 

deve ocorrer após o encerramento do grupo. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência vindicada, a fim de 

DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e cobrança das parcelas 

vincendas do contrato objeto dos autos. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 
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respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado a to atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001919-45.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

GUILHERME HENRIQUE SOUZA SANTOS Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em desfavor GUILHERME HENRIQUE SOUZA 

SANTOS, com base no Decreto-Lei nº 911/69, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. A liminar foi deferida (Id 2003790). Consoante se 

observa pela certidão encartada (Id 19871334), o cumprimento da liminar 

restou infrutífero. Através do petitório de Id 20288260, o requerente 

pugnou pela conversão de busca e apreensão em ação de execução. Na 

oportunidade, encartou aos autos planilha de débito. Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Dispõe o 

artigo 329 do Novo Código de Processo Civil que: Art. 329. O autor poderá: 

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...); Na hipótese, verifica-se 

que não houve triangularização da relação processual, ou seja, não houve 

citação do requerido e o veículo objeto do contrato firmado entre as partes 

não foi localizado. Destarte, sob essas circunstâncias, tenho que não há 

óbice à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. 

Aliás, o artigo 5º do Decreto-Lei 911/69, prevê a possibilidade de o credor 

socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos autos. “Art. 

5º - Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do 

devedor quantos bastem para assegurar a execução (...).” Isso posto, 

aplica-se, no caso em tela, a exegese do dispositivo supra mencionado. 

Assim, possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação 

executiva, quando ainda não angularizada a relação processual. Essa 

providência é perfeitamente admitida em nossos tribunais. Observe: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106248/2010 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - Relatora: 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Data de Julgamento: 09-02-2011) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fundamentado no art. 527, 

II, do CPC, 2ª parte, admissível o recebimento do recurso como Agravo de 

Instrumento. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no 

art. 557, § 1º-A, do CPC, o Relator está autorizado a dar provimento 

monocraticamente ao recurso, diante de matéria pacificada no órgão 

julgador. Primazia da ratio essendi. DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

Antes mesmo de ser angularizada a relação processual, pode o credor 

recorrer à ação executiva, convertendo a ação ajuizada. Previsão legal do 

artigo 294 do CPC e artigo 5º do Decreto-Lei 911/69. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70025532029, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/07/2008) 

Assim, considerando que o requerido não foi citado e que o requerente 

apresentou planilha de débito, comprovando a liquidez do título executivo, 

além do veículo não ter sido apreendido, deve a ação ter sua classe 

alterada para execução de título extrajudicial. Assim posto, DEFIRO a 

conversão requerida, devendo a Secretaria da Vara proceder a alteração 

de classe processual, a fim de que passe a constar que se trata de 

execução. Desta feita, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não 

o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, ou a 

terceiro garantidor, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 

835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de 

penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde 

logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no 

prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 

1º do CPC). DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Vistos etc., Trata-se Ação Rescisória de Contrato de 

Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia paga c/c 

Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais com 

Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental proposta por CARLA 

ELISA TEDESCO FERREIRA em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS 

CONSÓRCIOS), ambos devidamente qualificados. Alega na inicial que, no 

interesse em adquirir um veículo, na data de 28/11/2017, a autora se dirigiu 

até a empresa requerida e firmou o contrato de consórcio objeto da lide, 

com a promessa de que seria contemplado com o valor do contrato de 

R$35.570,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta reais) no prazo de 30 

dias após o pagamento da entrada. Afirma que, inobstante o pagamento 

da entrada, no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e passados 

mais de 30 dias sem a contemplação do consórcio contratado, a autora 

tentou entrar em contato com a vendedora da requerida, porém, sem êxito. 

Por tais razões, e por entender que a autora foi induzido a erro, ingressou 

com a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela suspensão dos 

pagamentos relativos ao contrato assinado, bem como para que a 

requerida seja compelida a devolver a quantia paga pela parte requerente. 

Juntou aos autos documentos necessários para a sua preposição. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a 

inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência “será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano”. 

No caso dos autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, restou 

demonstrada a plausibilidade do direito alegado – fumus bonis iuris, 

através dos documentos juntados pela parte autora, notadamente o 

contrato de consórcio de Id 2142633 e Boletim de Ocorrência de Id 

27426326. Da mesma forma, o perigo da demora resta evidente, pois ficou 

claro que o autor não possui interesse em participar do consórcio 

contratado, assim, procrastinar o pagamento das parcelas durante o 

trâmite da demanda oneraria o autor desnecessariamente, já que 
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evidentemente, o valor seria lhe restituído, ou no encerramento do grupo. 

Deste modo, o pedido de tutela de urgência para a suspensão do 

pagamento das parcelas do contrato de consórcio é medida que se impõe. 

A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO 

PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA VENDEDORA - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 

300, DO CPC, NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que 

a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito 

pretendido e o perigo de dano. Diante de indícios de descumprimento do 

pacto pela agravante, não se mostra razoável pretender que o 

autor/agravado continue a pagar os valores relativos ao contrato, quando 

não mais pretende adquirir o imóvel em questão, motivo pelo qual, diante 

da pretendida rescisão contratual, não há razão para se continuar 

cobrando as parcelas vincendas. Se o pleito final é o de resolver o 

negócio, não se justifica manter exigíveis as parcelas do preço. Daí 

porque se entende correto o deferimento da medida pleiteada para o fim 

de suspender a exigibilidade das parcelas do preço e obrigar a Agravante 

a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao 

crédito, evitando-se o risco, de um lado, de se verem na contingência de 

pagar valores em favor do promitente, mas que, depois, terão de ser 

ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação 

patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes 

da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito. (TJMT, N.U 

1012491-49.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018). Lado outro, entendo que deve 

ser indeferido o pedido liminar de restituição dos valores pagos pelo autor, 

uma vez que, em se tratando de consórcio, verifica-se que resta 

pacificado o entendimento jurisprudencial de que tal deve ocorrer após o 

encerramento do grupo. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de 

urgência vindicada, a fim de DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e 

cobrança das parcelas vincendas do contrato objeto dos autos. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado a to atentatório a dignidade da justiça e será 

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

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001027-97.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MICHAEL BOHNENBERGER DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc., Trata-se Ação Revisional de Contrato 

c/c Tutela de Urgência proposta por MICHAEL BOHNENBERGER DA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos 

devidamente qualificados. Alega na inicial que, na data de 30/08/2016, 

firmou contrato de financiamento para aquisição de um veículo junto ao 

banco requerido, com valor líquido do crédito de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), a ser quitado em 48 parcelas de R$971,92 (novecentos e setenta e 

um reais e noventa e dois centavos). Afirma que as cobranças de registro 

e tarifa de avaliação embutidas nas parcelas seriam ilegais e, além disto, 

os juros estariam sendo praticados de forma exorbitante. Por tais razões, 

ingressou com a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela 

suspensão do contrato em discussão, ficando o requerido impedido de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha 

de ingressar com ação de busca e apreensão em seu desfavor, 

assegurando ao autor a manutenção da posse do veículo. Juntou aos 

autos documentos necessários para a sua preposição. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma 

vez que aparentemente estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 

320 ambos do CPC. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, podendo revogá-las a qualquer tempo acaso ocorra 

alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

ambos do CPC. Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida 

só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão 

(art. 300, § 3º, NCPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni 

juris” (probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de 

dano irreparável). No caso em análise, entendo que, ao menos em juízo de 

cognição sumária, inexiste comprovação inequívoca de que as alegações 

feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado no 

que tange à revisão das cláusulas contratuais, sendo certo que as 

irregularidades contratuais apontadas dependem, para sua apuração e 

comprovação, de ampla dilação probatória. Quanto ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, 

inobstante os argumentos trazidos na inicial, em juízo de cognição 

sumária, não se extrai a presença dos requisitos que autorizam o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada, haja vista que a mera 

propositura da ação revisional do contrato firmado entre as partes não 

torna a parte demandante imune à inscrição de seu nome junto aos 

cadastros de proteção ao crédito, conforme dispõe a súmula 380 do STJ: 

"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor” Relativamente ao requerimento referente 

à manutenção da posse do bem financiado nas mãos da requerente, 

entendo que, da mesma forma, não merece acolhida, uma vez que, em 

análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade o 

autor. Nesse sentido, segue o julgado abaixo: "RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO DEVEDOR E 

VEDAÇÃO À INSERÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – LIMINAR NEGADA – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – CONSIGNAÇÃO EM 

JUÍZO DO VALOR INTEGRAL DA PRESTAÇÃO – DIREITO DO DEVEDOR – 

AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. O credor tem o direito de extrair 

todas as consequências jurídicas da mora, quando injustificável o 

inadimplemento, não sendo possível o deferimento do pedido de 

antecipação da tutela jurisdicional, em ação de revisão contratual, para 

proibir o credor de inscrever o devedor em banco de dados de entidades 

de proteção ao crédito (CDC, art. 42, §3º), quando os fundamentos do 

pedido revisional não apresentam relevância jurídica, eis que integrado por 

temas já pacificados pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, 

especialmente pelo colendo STJ. Ausente a verossimilhança das 

alegações não deve ser deferida liminar para manter o devedor na posse 

do bem ou a retirada do nome do devedor nos cadastros de órgãos de 

proteção ao crédito" (AI 50695/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/02/2014, Publicado no DJE 13/03/2014) - destaquei Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 
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contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003439-06.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

COMERCIAL AGRICOLA VALTER LTDA - ME REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária de Ressarcimento de Valores de 

Ações proposta por COMERCIAL AGRÍCOLA VALTER LTDA ME em face 

de BANCO DO BRASIL S/A. Em decisão de Id 9215598 foi recebida a 

inicial, deferido o benefício da justiça gratuita a parte autora e determinada 

a citação do requerido. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no Id 1908531. Na oportunidade foi impugnada a assistência 

judiciária deferida em favor da empresa requerente. Impugnação à 

contestação, Id 11092105. Em despacho de Id 12991575 foi determinada a 

intimação da parte autora para comprovar a impossibilidade de arcar com 

as custas e despesas processuais. Após a manifestação da requerente 

(Id 13534627) foi proferida a decisão de Id 16676759, revogando a 

gratuidade judiciária antes concedida à requerida. A requerida agravou da 

decisão (Id 18143966), sendo seu recurso improvido, conforme acórdão 

de Id 19408593. Contra o acórdão, a requerida ingressou com agravo 

interno perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não conheceu do 

recurso (Id 24786286). A requerida foi devidamente intimada, na data de 

09/10/2019, para providenciar o recolhimento das custas iniciais. Na data 

de 18/10/2019 a requerente postulou pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

providenciar o recolhimento das custas processuais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Sem delongas, verifico que o feito comporta 

extinção imediata, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento 

das custas. Isso porque, após seu agravo de instrumento ter sido 

improvido pelo TJMT e seu agravo interno não ser recebido pelo STJ, a 

parte autora foi regularmente intimada para recolher as custas iniciais e a 

taxa judiciária e, mesmo após o transcurso de mais de cinco meses do 

pedido de dilação de prazo para comprovar o devido recolhimento, 

permaneceu inerte. Com efeito, dispõe o artigo 290 do atual Código de 

Processo Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Ante ao exposto, 

levando-se em conta que a parte autora não efetuou o recolhimento das 

custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, 

determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, 

porém, a anotação junto à Central de Distribuição. Considerando que os 

honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na 

proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das 

partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as 

circunstâncias do caso impõem a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, razão 

pela qual CONDENO a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios, no qual fixo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 

Transitada em julgado esta sentença, e nada mais sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. 

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001360-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO NERVO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001360-83.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP EXECUTADO: SEVERINO 

NERVO NETO Vistos etc., Entre um ato e outro, e após o regular trâmite 

processual, as partes apresentaram petição conjunta (Id 29698911), 

pugnando pela extinção do feito, com a desistência do prazo recursal. 

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes e, diante do cumprimento 

integral da obrigação entabulada, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

c/c 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com fundamento no 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, desnecessária a intimação das partes. Desde já, DEFIRO a 

expedição de alvará judicial para a transferência dos valores depositados 

judicialmente (Ids 29033247 e 29033248) para a conta bancária do 

exequente indicada no acordo. Desde já, PROCEDO com a baixa das 

restrições incluídas nos veículos do executado, via Sistema Renajud, 

conforme extrato anexo. Por fim, DETERMINO a retirada da restrição 

eventualmente incluída no CPF do executado junto aos cadastros de 

inadimplentes, via Sistema Serajud. Custas e honorários advocatícios, se 

houver, na forma transigida pelas partes no acordo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003728-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES CARDOSO OAB - MG0076714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003728-65.2019.8.11.0040. 
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REQUERENTE: ADM DO BRASIL LTDA, ADM DO BRASIL LTDA, ADM DO 

BRASIL LTDA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTOS ETC, 

Adm do Brasil Ltda ajuíza “Tutela Cautelar Antecedente” em face do 

Estado de Mato Grosso, qualificados nos autos. A requerente pleiteou a 

desistência da ação e liberação das apólices de Seguro nº 

046692019100107750010350 e 046692019100107750010349 oferecidas 

em garantia (ref. 20928627). É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

da ação. Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz não resolverá o mérito 

quando: inciso VIII – homologar a desistência da ação”, o acolhimento do 

pedido é a medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 

485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação formulado pela parte autora e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Determino o 

levantamento das apólices de Seguro nº 046692019100107750010350 e 

046692019100107750010349 Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos à CAA para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 25 de março 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000806-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALTMAYER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000806-17.2020.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IVAN ALTMAYER REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Ivan Altmayer ajuíza “Ação 

Cominatória com pedido de tutela de urgência” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do pagamento do benefício de 

“aposentadoria por invalidez” concedido judicialmente por meio da 

sentença transitada em julgado proferida nos autos de nº 

1000439-95.2017.811.0040. Verbera que mesmo aposentado 

judicialmente, o pagamento do benefício previdenciário foi cessado 

administrativamente, não obstante ainda permanecer inválido. Sustenta 

ainda que não houve qualquer alteração do seu quadro de invalidez, pois, 

permanece incapacitado para as atividades anteriores exercidas. Requer 

a concessão da gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É 

o necessário. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Nessa toada: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 

1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10). Ultrapassada tal premissa, verifico que muito embora o 

requerente tenha obtido judicialmente a aposentadoria por invalidez nos 

autos nº 1000439-95.2017.811.0040, o INSS, ao que tudo indica, não 

cumpriu a determinação judicial para implantar a aposentadoria por 

invalidez ao autor, que continuava a receber o benefício auxílio-doença NB 

6137309944 e ainda determinou o cancelamento administrativo do 

benefício, conforme se vê no extrato de informações do benefício 

(INFBEN) que acompanha a inicial. Anteriormente este juízo havia firmado 

entendimento pela inadmissibilidade do ajuizamento de ação cominatória 

contra o INSS diante do cancelamento administrativo do benefício, por 

entender ausente o interesse processual do beneficiário, já que a questão 

pode ser debatida em autos de Mandado de Segurança impetrado contra a 

autoridade previdenciária competente. Todavia, é momento de rever esse 

entendimento, considerando as peculiaridades da lide previdenciária e a 

manifesta desigualdade processual entre a autarquia federal e o 

beneficiário, hipossuficiente em todos os sentidos. Neste particular, é 

importante destacar o espírito da nova ordem processual em que os 

princípios constitucionais são enaltecidos de forma a proporcionar, em 

melhor medida, a concretização dos direitos ameaçados ou violados das 

partes. Não sem razão, portanto, os trabalhos da comissão que elaborou o 

atual Código de Processual Civil se orientaram por cinco objetivos claros, 

dentre os quais se destacam a necessidade de estabelecer expressa e 

implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal e criar 

condições para que juiz possa proferir decisão de forma mais rente à 

realidade fática subjacente à causa. O CPC inicia sua redação dispondo 

no art. 1º, que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado 

conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 

disposições deste Código”. Em seguida, o art. 7º, determina, verbis: “Art. 

7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao 

exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 

ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao 

juiz zelar pelo efetivo contraditório”. É dever do magistrado, inclusive, 

assegurar às partes igualdade de tratamento (art. 139, inciso I, CPC). No 

caso da lide previdenciária, especificamente, o processo não é o mesmo 

existente para a composição da lide ordinária. Conforme leciona José 

Antonio Savaris, "o direito previdenciário é guiado por um principio 

fundamental de que o indivíduo não pode ser separado de seu direito de 

sobreviver pela solidariedade social por uma questão formal" (SAVARIS, 

José Antonio. Direito processual previdenciário. Curitiba: Juruá, 2011, 3ª 

ed., p. 89). O e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região já afastou o 

reconhecimento de litispendência no caso de ajuizamento de nova ação 

com vistas ao restabelecimento de benefício previdenciário cancelado 

administrativamente. É o teor da ementa: “PROCESSO CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO INTERNO – LITISPENDÊNCIA – 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CANCELADO – 

ATRASADOS – COMPENSAÇÃO. I. Analisando o documento de fls. 

199/200, em confronto com a petição inicial, resta afastada a hipótese de 

litispendência entre o presente feito e o processo nº 

2002.51.54.000483-8, que correu perante o 1º JEF de Volta Redonda, eis 

que divergentes a causa de pedir e o pedido. II - Persiste o interesse do 

autor na apreciação da pretensão destes autos restabelecimento do 

benefício previdenciário cancelado -, eis que diverge daquela deduzida no 

processo (2002.51.54.000483-8) percepção das prestações devidas 

entre a data do início do beneficio e a data da concessão. III.–A decisão 

ora agravada manteve a sentença de fls. 180/184, cujo dispositivo foi 

expresso no sentido de serem descontados das prestações atrasadas 

“aquelas eventualmente já pagas por decisão administrativa ou judicial, 

mês a mês” (fl. 184), inexistindo interesse do INSS em agravar, no ponto, a 

decisão monocrática. IV - Agravo interno conhecido e não provido”. (TRF 

– 2ª Região – AC nº 2002.51.04.000923-9 – Rel. Marcello Ferreira de 

Souza Granado – j. 24/11/09 – 1ª T. Esp. – DJU 15/01/10 – p. 101). Com 

efeito, no caso dos autos não há que se falar em configuração de 

litispendência/coisa julgada pelo fato de que a ação anterior movida pelo 

requerente contra o INSS (autos n° º 1000439-95.2017.811.0040) já foi 

sentenciada, inclusive, com trânsito em julgado. Ademais, enquanto a 

causa de pedir da primeira ação era a configuração dos requisitos da 

invalidez, nesta a causa de pedir é outra, qual seja, o cancelamento 

administrativo do benefício previdenciário pelo INSS. Estabelecida a 

adequação da ação promovida pelo autor, passo à análise do pedido de 

tutela provisória de urgência. Como relatado, o INSS providenciou a 

convocação do autor para ser submetido a nova perícia médica de forma 

a avaliar a possibilidade ou não da manutenção dos pagamentos do 

benefício deferido judicialmente. A autarquia federal assim agiu com 

fundamento no disposto nos artigos 70 e 71, da Lei nº 8.212/91, verbis: 

“Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por 

invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do 

benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na 

forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de 

fiscalização e auditoria”. “Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por 

acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a 

persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho 

alegada como causa para a sua concessão”. Como se observa, 

considerando que a sentença concessiva de benefício previdenciário 
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possui característica de relação continuada, uma vez constatada a 

ausência das condições em que a decisão judicial foi proferida, é 

perfeitamente legal a suspensão do pagamento do benefício. Ocorre, 

contudo, que a autarquia federal não se atentou para o parágrafo único do 

art. 71, da Lei nº 8.212/91, verbis: “Art. 71... Parágrafo único. Será cabível 

a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para 

suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de 

fraude ou erro material comprovado”. Em outras palavras, quando o 

benefício previdenciário for concedido judicialmente, após a submissão do 

beneficiário a nova perícia e constatado a ausência da sua incapacidade, 

deverá o INSS propor ação rescisória ou revisional para obter a 

suspensão dos pagamentos. É a pura expressão do “paralelismo das 

formas”. Neste sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ATRAVÉS DE 

DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. 

INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. È pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente 

ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida 

judicialmente através de outra ação judicial. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ – AgRg no REsp nº 1.218.879/RS – Rel. Min. Jorge 

Mussi – 5ª T. – j. 18/09/14 – DJe 25/09/14). “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. 

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO 

JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. "Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, 

pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez 

tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação 

judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em 

respeito ao princípio do paralelismo das formas." (REsp 1201503-RS, 

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Data do 

Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012) 2. Não compete ao Superior 

Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, 

ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da 

competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ – AgRg no REsp nº 1.267.699/ES – Rel. Min. 

Alderita Ramos de Oliveira – 6ª T. – j. 16/05/13 – DJe 28/05/13). Deste 

modo, estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da 

liminar, nos termos do art. 300, do NCPC, verbis: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

PROBABILIDADE DO DIREITO e o PERIGO DE DANO ou o risco ao resultado 

útil do processo.” Na espécie, é indiscutível o perigo de dano, pois a 

própria subsistência do autor pode ser comprometida pelo cancelamento 

unilateral do benefício pelo INSS. Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada pelo autor para determinar ao 

requerido implante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o benefício de 

aposentadoria por invalidez ao autor, nos termos deferidos na ação 

judicial n° 1000349-95.2017.811.0040, já transitada em julgado, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Oficie-se o INSS para o 

cumprimento da medida liminar, devendo constar no respectivo ofício a 

espécie de benefício, DIB, os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta 

decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta decisão. Cite-se o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso–MT, 25 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001922-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001922-58.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSELITA DOS SANTOS MENDES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Joselita dos Santos Mendes ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra 

incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de “sérios 

problemas no joelho esquerdo”. Narra que recebeu o benefício 

auxílio-doença administrativamente até 11/01/2020, contudo, o benefício 

foi indevidamente cessado ao argumento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

estar incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final 

da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 
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verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 08h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 24 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001440-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMITA SILVA LEAO VOLLMERHAUSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1001440-47.2019.811.0040 Requerente: Sulamita Silva Leao 

Vollmerhausen Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 

VISTOS ETC, Sulamita Silva Leao Vollmerhausen ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária” em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, alegou possuir mais 

de 53 (cinquenta e três) anos de idade, bem como, 28 (vinte e oito) anos e 

10 (dez) meses de contribuição à Previdência Social, sendo que desse 

total, 8 (oito) anos e 3 (três) meses foram em atividade comum e o 

restante como professora, período sobre qual entende de direito à 

aplicação do fator multiplicador de 1,2. Asseverou que somados todos os 

períodos – comum e especial – este último com o acréscimo do fator 

multiplicador de 1,2, resta, portanto, ultrapassado o tempo mínimo legal 

exigido para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Verberou que requereu o benefício na via administrativa, no 

entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento de ausência de tempo 

de contribuição para a concessão do benefício. Forte em tais fundamentos 

pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. 

Em contestação (id. 13411637), o requerido suscitou os efeitos da 

prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito defendeu a 

improcedência dos pedidos, ao fundamento da falta de comprovação do 

período de contribuição a garantir a concessão benefício. Juntou 

documentos. Réplica id. 20457662. É o necessário. Decido. O presente 

feito comporta julgamento antecipado, eis que se trata de matéria 

puramente de direito, assim como inexiste a necessidade de produção de 

prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Nesse sentido: 

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de 

determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e 

fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende 

a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. 

Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). “(...) O 

preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for 

exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. 

Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a 

prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser 

produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

p. 408). Portanto, conheço diretamente do pedido, com fundamento no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, havendo questão 

processual pendente de análise, imperioso seu exame antes de se 

avançar ao mérito ad causam. 1. Da prescrição Em defesa o requerido 

alegou prescrição quinquenal como prejudicial de mérito em relação às 

verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. A prejudicial não prospera. Nesse sentido, dispõe o parágrafo 

único do art. 103 da Lei n° 8.213/91, verbis: “Art. 103. caput ... Parágrafo 

único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter 

sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil”. Neste sentido é o verbete n° 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 
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propositura da ação”. Na espécie, o requerimento do benefício data de 

11/06/2017 (id. 18492661) e, de outro lado, a presente demanda foi 

proposta em 08/03/2019, de forma que não ultrapassado o prazo 

quinquenal para efeito da prescrição de eventuais parcelas pretéritas aos 

últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA 

DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Os benefícios previdenciários 

envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter 

alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é 

imprescritível. 2. As prestações previdenciárias tem características de 

direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não 

prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco 

anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, 

nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. 3. É firme a 

orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo 

de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração 

negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 4. Uma vez negado 

formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo 

prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado 

do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. 

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO 

desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1327454 ES 2012/0117916-0, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, 

T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016) Com efeito, 

afasto a prejudicial de mérito. 2. Mérito A pretensão exposta na peça 

basilar não comporta acolhimento. É certo que há previsão legal da 

conversão do tempo de contribuição em atividade especial para seu 

cômputo ao tempo comum, desde que comprovada que a atividade 

exercida seja nociva à sua saúde ao segurado da Previdência Social. No 

tocante à categoria de professor, tal disposição deve observar a Emenda 

à Constituição n° 18/81, a qual alterou o regramento para a aposentadoria 

dessa profissão. Assim, admite-se a conversão do tempo especial para o 

comum desde que o especial tenha sido exercido antes da entrada em 

vigor da mencionada Emenda, ou seja, até 30/06/1981, porquanto, no caso 

em exame, a lei que rege o ato é aquela vigente no momento – tempus regit 

actum –, e não se admitindo retroagir à norma anterior. Vale destacar que 

a Carta da República de 1988 igualmente assegurou a redução de 5 

(cinco) anos para o preenchimento do requisito de tempo de contribuição 

para efeito de aposentadoria de professor, conforme o §8°, do art. 201 do 

texto constitucional, verbis: “Art. 201. A previdência social será 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 8º Os 

requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos 

em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio.” No caso dos autos, conforme documentos 

juntados aos autos, a autora ingressou na atividade como auxiliar 

técnica/professora a partir de 01/11/1995, portanto, posteriormente à 

Emenda Constitucional n° 18/81, de maneira que não há qualquer 

possibilidade de conversão do tempo especial como professora para o 

comum a partir da Emenda Constitucional e, de consequência, computá-lo 

ao final como tempo total para efeito de aposentadoria por contribuição. A 

matéria inclusive já foi objeto de discussão na Suprema Corte em caráter 

de repercussão geral sobre o Tema 772, verbis: “Recurso extraordinário 

com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 

Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Previdenciário. Magistério. 

Conversão do tempo de serviço especial em comum. 3. Impossibilidade da 

conversão após a EC 18/81. Recurso extraordinário provido.” (STF - RG 

ARE: 703550 PR - PARANÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de 

Julgamento: 02/10/2014, Data de Publicação: DJe-207 21-10-2014) O 

Superior Tribunal de Justiça também enfrentou a questão no REsp. 

1.250.965, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. MAGISTÉRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL 

EM COMUM. MAGISTÉRIO. DECRETO N. 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. 

RETRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, ao apreciar o mérito do ARE n. 

561.836/RN, concluiu pela impossibilidade "da conversão do tempo de 

serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/81". 2. 

No caso em exame, o julgado proferido pela Quinta Turma, em sede de 

agravo regimental interposto pela autarquia, não se coaduna com a tese 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no aludido ARE n. 561.836/RN, 

devendo ser realizado o seu realinhamento. 3. Juízo de retratação 

exercido. Reconsideração do julgado para negar provimento ao recurso 

especial.” (STJ - REsp: 1250965 RS 2011/0095280-6, Relator: Ministro 

RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 15/03/2017) Acompanhando o posicionamento 

das Cortes Superiores, colho o aresto do Tribunal Regional da 4ª Região, 

verbis: “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE 

PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

ESPECIAL EM COMUM NA VIGÊNCIA DA EC Nº 18/81. TEMA 772/STF. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Comprovado o labor rural em regime de 

economia familiar, mediante a produção de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao 

cômputo do respectivo tempo de serviço. 2. No tocante ao exercício da 

atividade de magistério, prevista como penosa pelo Decreto n. 53.831/64, 

só se admite a conversão do período laborado para tempo de serviço 

comum até a data da vigência da Emenda Constitucional nº 18, de 1981, a 

qual criou forma especial de aposentadoria aos professores. Após 

09/07/1981, só fazem jus à aposentadoria com tempo de serviço reduzido 

os professores que se mantiverem na atividade docente durante todo o 

período constitucionalmente exigido. Inviável, pois, a conversão para 

tempo de serviço comum dos períodos pleiteados pela parte autora, 

exercidos na condição de professor, pois posteriores à edição da referida 

Emenda Constitucional. O Supremo Tribunal Federal - em repercussão 

geral - reafirmou o entendimento no sentido de não ser possível a 

conversão de tempo de labor comum em especial após a vigência da EC 

nº 18/81 (Tema 772). 3. Não fazendo a parte autora jus à implementação 

do benefício pleiteado, mantida a reciprocidade da sucumbência na forma 

como fixada pelo juízo a quo”. (TRF-4 - APL: 50511538620154049999 

5051153-86.2015.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 

Data de Julgamento: 05/02/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR) Deste modo, considerando que o tempo de fato de contribuição da 

autora junto à Previdência Social não satisfaz o mínimo legal exigido para a 

concessão do beneficio postulado na inicial, a improcedência dos pedidos 

é medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que 

fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002619-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENIR CANDIOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1002619-50.2018.811.0040 Requerente: Waldenir Candioto 

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS VISTOS ETC, 

Intime-se o requerente por meio de seu (s) advogado (s) para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, acostar aos autos o PPP (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário) do último contrato de trabalho do segurado, sob pena de 

preclusão. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002851-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002581-62.2018.811.0040 Requerente: Adelaide Pereira 

Alves Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS VISTOS 

ETC, Adelaide Pereira Alves ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de aposentadoria por 

tempo de contribuição. Alegou possuir 61 (sessenta e um) anos de idade 

e que em grande parte de sua vida trabalhou em atividade campesina em 

regime de economia familiar e subsistência própria exercida por todos os 

membros da família, na região de Esperantina-PI. Verberou que manteve 

vínculos urbanos como contribuinte obrigatório, bem como, na condição de 

contribuinte facultativo da Previdência Social, de modo que, somados 

todos os períodos – segurado especial, contribuinte obrigatório urbano e 

facultativo –, para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição, 

detém período legal contributivo exigido pela lei. Asseverou que em 

06/07/2017 requereu a concessão do benefício na via administrativa (NB 

1746435817), no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento da 

ausência de tempo de contribuição na data do requerimento e o não 

conhecimento da atividade rural. Forte em tais fundamentos pugnou pela 

procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação (id. 14573130), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito sustentou improcedência 

dos pedidos, ao fundamento da falta de comprovação do período de 

contribuição a garantir a concessão beneficio. Juntou documentos. 

Réplica id. 15016211. A decisão id. 15854932 afastou a prejudicial de 

mérito arguida pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova oral formulado pela requerente e, para tanto, designou audiência 

de instrução e julgamento. Em audiência (id. 18901685) foi colhida a oitiva 

da testemunha arrolada pela autora (mídia digital id. 18901849). Ainda em 

audiência, a parte autora apresentou alegações finais remissivas à inicial. 

É o necessário. Decido. As pretensões expostas na peça basilar não 

prosperam. Inobstante tratar-se de contribuinte facultativo na forma do 

inciso II, do §§ 2° e 3º, do art. 21 da Lei n° 8.212/91[1], circunstância que 

afasta o período total de recolhimento à Previdência Social na forma 

narrada na peça de ingresso, o período rurícola igualmente não restou 

comprovado. O início de prova material consistente nas certidões de 

casamento e nascimento, termo de recolhimento de dispensa de inscrição 

estadual de micro produtor rural e declaração particular de empresa do 

seguimento rural se mostraram extremante singelas. No tocante às 

certidões, observo que aquela que relata a qualificação de um dos 

nubentes com lavrador é de José Alves Lima (id. 13453956), filho da 

autora, assim como de também constar em seu nome, o termo de 

recolhimento de dispensa de inscrição estadual de micro produtor rural (id. 

13453991). Noutra banda, consta em nome de Manoel dos Santos Silva, 

terceiro estranho à lide e sem qualquer relação com a parte autora, a 

declaração particular de empresa do seguimento rural, ou seja, documento 

que não serve como início de prova material da atividade rurícola. 

Destarte, o único documento que guarda relação com a potencial atividade 

campesina da autora é a cópia da carteira do sindicado dos trabalhadores 

rurais de Peixoto de Azevedo-MT (id. 13453953), no entanto, prova 

material extemporânea ao período rural aduzido e pretendido seu 

reconhecimento pela parte autora. Acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DO MÉRITO PELO 

INSS. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

EXTEMPORÂNEA. NÃO COMPROVADA A CARENCIA QUANDO ATINGIDO 

O REQUISITO ETÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A inexistência de 

prévio requerimento não é óbice ao pleito judicial se impugnado o mérito ou 

se decorrente de ato revisional da autarquia. 2. Para a concessão da 

aposentadoria por idade do rurícola exige-se comprovação do requisito 

etário conforme art. 48, § 1º, lei 8213/91, e o tempo de carência conforme 

a tabela do art. 142 da lei 8213/91, conforme a data da implementação do 

requisito etário. 3. Para comprovação do tempo de serviço rural em regime 

de economia familiar, admite-se a prova testemunhal desde que 

corroborada por início de prova material razoável e contemporânea ao 

período de carência. 4. Os documentos apresentados como início de 

prova material são extemporâneos, próximos à data do ajuizamento, não 

se prestando como início de prova material para demonstração da 

qualidade de segurado especial. Qualificação de segurado especial pelo 

período de carência exigido não demonstrada. 5. Honorários a cargo da 

parte autora, fixados em R$788,00, suspensa a execução em face da 

justiça gratuita. 6. Remessaoficial provida e apelação do INSS parcialmente 

p r o v i d a . ”  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 2 3 7 8 3 5 5 2 0 1 0 4 0 1 9 1 9 9  

0023783-55.2010.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO JOSE DE 

AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 14/09/2015, 1ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 

16/11/2015 e-DJF1 P. 949) No mesmo sentido é a prova testemunhal 

colhida aos autos, pois, revelou-se extremamente insegura e imprecisa 

quanto à efetiva atividade campesina da autora. Em seu depoimento (id. 

18901849), perguntada a testemunha Adalberto da Conceição Pereira, 

afirmou: “Que conhece a autora há quase 20 (vinte) anos. Que a autora 

trabalhava na roça. Que hoje ainda trabalha numa chácara criando 

galinha, sempre trabalhando na roça. Que o trabalho no campo era sem 

maquinário e para sobrevivência. Que a vida campesina era exercida no 

Estado do Maranhão (...)” Embora a testemunha tenha afirmado conhecer 

a autora há quase 20 (vinte) trabalhando na roça, o extrato do CNIS (id`s. 

13453980 e 14573171) comprova que a segurada manteve atividade 

urbana como emprega a Nadir Sucolotti e Outros, entre 01/101999 a 

19/10/2009. Ademais, a inicial relata que as atividades rurais da autora 

eram exercidas na cidade de Esperantina, Estado do Piauí sem, porém, 

nada mencionar quanto à eventual lida no campo no Estado do Maranhão, 

conforme afirmado pela testemunha em audiência. Nessa toada, concluo 

que a testemunha mesmo alegando conhecer a autora, indubitavelmente 

desconhecia, de fato, a alegada vida campesina da requerente. Logo, 

além da fragilidade do início de prova material, a oitiva da testemunha 

arrolada pela segurada também se mostrou vago, inseguro e impreciso 

quanto à atividade campesina exercida pela autora. Acerca do tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA 

DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO 

SATISFEITOS. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. - Não há nos 

autos provas suficientes que justifiquem o reconhecimento do exercício de 

atividade rural para efeito de aposentadoria por idade - Cédula de 

identidade (nascimento em 16.09.1958) - Certidões de nascimento de 

filhos em 22.01.1977, qualificando o genitor como lavrador, em 13.12.1984 

e 21.10.1986, todas qualificando a autora como do lar - Dados cadastrais 

de financiamento para aquisição de bens móveis, qualificando a 

requerente como lavradora - Comunicado de indeferimento do pedido de 

aposentadoria por idade, segurado especial, formulado na via 

administrativa em 11.12.2015 - Os depoimentos das testemunhas, 

audiência realizada em 13.07.2016, são vagos, imprecisos e genéricos 

quanto à atividade rural exercida pela autora. Informam que por motivo de 

saúde a requerente parou de exercer função campesina há 5 anos (2011) 

- Embora a autora tenha completado 55 anos em 2013, a prova produzida 

não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período 

de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 

180 meses - A prova material é frágil, o único registro cível, qualificando o 

genitor do filho da requerente, é datado de 1977 e as certidões de 

nascimento dos filhos em 1984 e 1986 não constam o nome do pai - Na 

petição inicial a autora está como viúva, e não há nos autos documentos 

que demonstrem que a união estável perdurou, considerando que o 

nascimento do filho em comum ocorreu em 1977 e em 1984 e 1986 não há 

informação do nome do genitor - Os depoimentos das testemunhas são 

vagos e imprecisos, não esclarecendo detalhes sobre a atividade 

campesina, apenas afirmando genericamente o labor rural - As fichas de 

aquisição de mercadorias do comércio local, cadastros e atendimento 

médico não podem ser consideradas como prova material da atividade 

rurícola alegada, pois não são conferidas por quem assina, inclusive, são 

emitidas por quem apenas está interessado em estabelecer um negócio 

jurídico ou cumprimento do dever legal - A requerente não comprovou 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, eis que, 

os testemunhos demonstram que não exerce atividade rural há 5 anos, 

desde 2011, quando ainda não havia implementado o requisito etário, 

2013. - O STJ já julgou em Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia - Apelação da autora improvida. (TRF-3 - Ap: 

00371836320174039999 MS, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, 
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Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:19/03/2018) 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. - Agravo da parte autora insurgindo-se contra os períodos de 

tempo de labor rural não reconhecidos pela decisão monocrática. - Embora 

a autora tenha completado 55 anos em 2005, a prova produzida não é 

hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de 

carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 144 

meses. - A prova material é frágil e os testemunhos são vagos e 

imprecisos, não esclarecendo detalhes sobre a atividade campesina da 

requerente, apenas afirmando genericamente o labor rural, nos idos de 

1970 e após 2009. - Não é possível estender à autora a condição de 

lavrador do marido, como pretende, eis que, o extrato do sistema Dataprev 

demonstra que exerceu atividade urbana de 1990 a 2009.- Há apenas um 

documento que qualifica a requerente como lavradora, datado de 2010. - 

As provas são insuficientes para concessão do benefício pleiteado. - A 

decisão monocrática com fundamento no art. 557, § 1º-A, do C.P.C., que 

confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente 

improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a 

jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não 

importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito.- É assente a 

orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve 

modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão 

impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios 

da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão 

irreparável ou de difícil reparação à parte. - Agravo improvido.” Processo 

AC 00099523220154039999 SP 0009952-32.2015.4.03.9999 Orgão 

Julgador TRF/ 3ª Região OITAVA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:12/02/2016. Julgamento 1 de Fevereiro de 2016 Relator 

DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI. Com efeito, as 

provas produzidas pela requerente não comprovam de forma segura o 

período narrado na inicial na condição de rurícola em regime de economia 

familiar, na forma do art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ônus de sua 

incumbência, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Portanto, não logrando a autora êxito em comprovar fato constitutivo do 

direito, não reconheço o período rurícola pleiteado na inicial. Deste modo, 

considerando que o tempo de fato de contribuição da autora junto à 

Previdência Social não satisfaz o mínimo legal exigido para a concessão 

do beneficio postulado na inicial, a improcedência dos pedidos é medida 

que se impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face 

à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, 

do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 25 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito [1]Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados 

contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre o 

respectivo salário-de-contribuição. (...) § 2o No caso de opção pela 

exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo 

mensal do salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei nº 

12.470, de 2011) (...) II - 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei nº 12.470, 

de 2011) (...) § 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o 

deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente 

para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da 

contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da 

Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição 

mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite 

mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser 

complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte 

por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3odo art. 5o da 

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei nº 

12.470, de 2011) (Produção de efeito)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005549-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da petição de 

ID. 29385286 e 29825287, devendo se manifestar no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004955-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1004955-27.2018.8.11.0040 Requerente: Paulino Lara 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Paulino 

Lara ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença e/ou à 

concessão de aposentadoria por invalidez. Para tanto, aduziu ser filiado 

da Previdência Social, bem como que lhe foi concedido o benefício de 

auxílio-doença, objeto dos autos Código 115878, cujo marco inicial partiu 

de 15/06/2014 até a efetiva reabilitação ou recuperação do segurado para 

retorno ao trabalho. Verberou que em 25/04/2018 passou por nova perícia 

administrativa, quando, então, o requerido manteve a manutenção do 

benefício por tão somente mais 1 (um) dia. Asseverou, no entanto, estar 

incapacitado total e permanentemente para o trabalho desde 2014, pois, 

diagnosticado com as seguintes moléstias: epilepsia; lumbago com ciática 

(CID10 M54.4); outros transtornos de discos intervertebrais (CID10 M51); 

outras artroses (CID10 M19); outros transtornos articulares não 

classificados em outra parte (CID10 M25); outros transtornos de tecidos 

moles não classificados em outra parte (CID10 M79); luxação; entorse e 

distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular (CID10 

S43). Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. 

Instruiu a inicial com documentos e formulou quesitos. A decisão id. 

14987926 concedeu liminarmente o benefício auxílio-doença. Em 

contestação (id. 16236368), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito defendeu a improcedência 

dos pedidos, frente à ausência de incapacidade laborativa do requerente, 

bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade do segurado. Juntou documentos e apresentou quesitos. 

Réplica id. 16540341. A decisão id. 16872083 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial 

juntado no id. 21070711. A parte autora manifestou concordar com o 

Laudo (id. 21094487). É o necessário. Decido. Como relatado, postula a 

parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

e/ou restabelecimento do auxílio-doença anteriormente concedido 

judicialmente, ao fundamento de sua pretensão nas disposições da Lei nº 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 
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de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Os 

documentos acostados aos autos comprovam que o autor contribuiu 

durante o período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é 

que já lhe fora anteriormente concedido o benefício de auxílio-doença, 

autos Código 115878. Quanto à incapacidade laborativa do segurado, a 

prova pericial é incontestável (id. 21070711), pois, consignou que o autor 

em decorrência das enfermidades narradas na inicial está INCAPACITADO 

DE FORMA TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO, impossibilitado, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. No quadro histórico, 

apontou a expert: “HISTÓRICO No dia 26 de março de 2019, ás 16:30 

horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado na Rua Canoas, s/ nº, na 

cidade de Sorriso- MT, realizei perícia médica do Sr.Paulino Lara, 51 anos 

de idade, brasileiro, casado, alimentador de máquinas, fundamental 

incompleto, inscrito no CPF sob nº 643.594.339-72, residente e domiciliada 

à Rua Alencar Bortolanza, 370, Bairro Industrial, Sorriso – MT. O autor é 

portador de epilepsia e faz uso de anticonvulsivantes. Realizou ainda 

consulta com médico especialista em ortopedia e traumatologia em 

16/04/2018, onde diagnosticou lumbago com ciática (CID10 M54.4), outros 

transtornos de discos intervertebrais (CID10 M51), outras artroses (CID10 

M19), outros transtornos articulares não classificados em outra parte 

(CID10 M25), outros transtornos de tecidos moles não classificados em 

outra parte (CID10 M79), luxação, entorse e distensão das articulações e 

dos ligamentos da cintura escapular (CID10 S43).” (d.nd) No exame físico, 

relatou: “EXAME FÍSICO O periciando encontra-se orientado no tempo e 

espaço, consciente, hidratado, eupneico, verbalizando, cooperativo, visão 

e audição preservada. Marcha preservada. Ausculta pulmonar e cardíaca 

normal. PA 120x80mmHg/ FC 95bpm.Estavel hemodinamicamente.” (d.g.n) 

Aos quesitos, respondeu a Senhora Perita: 1 - Queira o Sr. Perito, após 

análise minuciosa dos documentos anexados ao processo e da parte 

autora, identificar todas as patologias acometidas pela mesma, 

classificando-as pela nomenclatura CID10. Resposta: lumbago com ciática 

(CID10 M54.4), outros transtornos de discos intervertebrais (CID10 M51), 

outras artroses (CID10 M19), outros transtornos articulares não 

classificados em outra parte (CID10 M25), outros transtornos de tecidos 

moles não classificados em outra parte (CID10 M79), luxação, entorse e 

distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular (CID10 

S43), Epilepsia CID G40.9. 2. Qual é o histórico pregresso das patologias 

do autor? Resposta: dores diárias, lombalgias irradiando para membros 

inferiores. Crises convulsivas tônico clônicas. (d.g.n) 3. As patologias do 

autor têm cura? Qual o tratamento adequado e qual a probabilidade de 

fazê-lo corretamente, considerando a demora no atendimento pelo SUS? O 

tratamento é de fácil ou de difícil acesso? Qual o tempo necessário? 

Resposta: Não tem cura e sim controle. Tratamento medicamentoso e 

dependendo cirúrgico. Difícil acesso. Não tem tempo estimado podendo 

ser meses ou até anos. (d.g.n) 4. Considerando que o autor é pessoa 

pobre e dependente do SUS, queira o Sr. Perito indicar e requisitar outros 

exames que sejam necessários para o diagnóstico e comprovação da 

incapacidade, desde que disponível sua realização na rede pública. 

Resposta: Eletroencefalograma, nova ressonância da coluna lombar. 

Ressonância de crânio. 5. Pela análise do conjunto das informações e 

provas do processo, queira o Sr. Perito responder: a. Qual a data correta 

ou aproximada do início da incapacidade do autor? Resposta: Início de 

2014 b. É certo afirmar que na data de 25/04/2018 o autor continuava 

incapacitado para o trabalho? Resposta: Sim c. A patologia do autor é 

crônica, degenerativa ou progressiva? Resposta: crônica d. A 

incapacidade é total e permanente? Resposta: Sim e. A incapacidade é 

multifuncional? Resposta: Sim. 6. Considerando que o autor sempre 

trabalhou em serviços pesados, possui baixo grau de instrução, está 

desqualificado para trabalhos leves que exigem conhecimento técnico 

cientifico, que depende do SUS e é pobre, pode o Sr. Perito confirmar se a 

incapacidade laborativa é multifuncional? Resposta: Sim (d.g.n) 7. 

Analisando o teor do laudo médico, datado de 16/04/2018 (doc. 25), queira 

o Sr. Perito responder: a. Os CIDs identificados no laudo conferem com o 

estado clinico do autor? Resposta: Sim b. O diagnóstico de incapacidade 

laboral definitiva e permanente confere? Resposta: Sim c. Se negativa a 

incapacidade por tempo indeterminado, queira o Sr. Perito apresentar as 

razões médico técnicas para identificar o vício em referido laudo que o 

inutilize como documento de prova. Resposta: não interfiro em laudo de 

outro médico perito. 8. Analisando o teor do atestado de saúde 

ocupacional, datado de 15/06/2018 (doc. 26), queira o Sr. Perito 

responder: a. O resultado do referido exame confere com o estado clínico 

do autor? Resposta: Sim b. O uso de anticonvulsionantes se deve ao fato 

do autor ser portador de epilepsia. A epilepsia causa riscos ao autor e a 

terceiros caso se manifeste no ambiente de trabalho, no momento em que 

o autor estiver operando ou até mesmo próximo ao maquinário? Resposta: 

Sim c. Existe alguma razão médico técnica que possa identificar algum 

vício em referido laudo que o inutilize como documento de prova? 

Resposta: Não existe vicio Quanto à possibilidade de reabilitação, 

respondeu a expert: 9. Caso seja possível a reabilitação, queira o Sr. 

Perito informar para qual função. Caso positivo, queira o Sr. Perito informar 

também se é garantida a reabilitação sem risco de agravamento. 

Resposta: Não há reabilitação. 10. Qual o entendimento do perito sobre 

incapacidade social? Está o autor inserido nos requisitos da incapacidade 

social? Resposta: Incapacidade social é quando engloba os fatores 

socioeconômicos e culturais, não somente a doença que o individuo é 

portador. Ver o contexto que é inserido. Sim, esta inserido. 11. A parte 

autora se encontra em uso de medicação? Quais? É contínua? Referida 

medicação apresenta efeitos colaterais? Eles podem interferir na 

disposição física e emocional? Resposta: Sim. Fenobarbital, fenitoina, 

analgésicos manipulados, paco, tramal. É continuo. Sim tem efeitos 

colaterais. E podem interferir na disposição física e emocional. (d.g.n) 12. 

A medicação é disponibilizada pelo Estado e Município ou não? Em caso 

positivo, sempre há disponibilidade ou costuma não ter? Resposta: Sim, a 

maioria é disponibilizada. As vezes podem ter faltas das medicações. Aos 

demais quesitos, respondeu: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) 

autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? Resposta: Paulino 

Lara, 51 anos de idade. Portador de epilepsia e doenças relacionada a 

coluna e ligamentos. 2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? 

A parte autora é empregada ou “autônoma”? Resposta: trabalhador rural, 

alimentador de maquinas. Empregada 3) Diga o Sr. perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 

Resposta: Sim. Leve a intensa. Esforço físico diário, pegar peso, 

movimentos ativos e preservados, andar por todo lado. 4) Diga o Sr. Perito 

se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, 

tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. 

Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora 

esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Sim, crises epilépticas, doenças relacionadas a coluna, ligamentos, 

artroses. Está acometido da patologia e seu agravamento. 6) Caso a 

resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovaçãopor exame completar? Resposta: Clinicamente e exames. 7) 

Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: Ultrassom ombro direito: 

tendinopatia supra, infraespinhal e subescapular. Ressonância da coluna 

lombar: artrose interfacetaria, desidratação discal, abaulamentos discais, 

estenose do canal vertebral. Em relação à data do início da incapacidade, 

apontou a Senhora Perita. 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de 

se estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data 

do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: DII início do ano de 2014, exames. 

(d.g.n) 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito 

se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) 

ou estabilizada( residual)? Resposta: Evolutiva 10) Caso a resposta ao 

quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se 

em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? Resposta: 

Sim. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 
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para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: Sim. Incapacitado 

para o trabalho. (d.g.n) 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Total. Para qualquer atividade. Limitações esforço 

físico e peso intenso, movimentos repetitivos. (d.g.n) 13) Caso a resposta 

ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, 

no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou 

para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? Resposta: Permanente. Para 

qualquer atividade. Limitações de esforço físico, e peso. (d.g.n) 14) No 

caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teveorigem em 

alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, 

no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no 

local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de 

trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e 

no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. Resposta: doença 

do trabalho. 15) No caso de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das 

lesões, restaram seqüelas que implicaram redução da capacidade para o 

trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta: Permanente e total. 

(d.g.n) 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e 

total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para 

recuperação laborativa? Resposta: Definitivo. (d.g.n) 17) No caso de 

incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? Resposta: para toda e qualquer atividade. 

Não tem reabilitação. (d.g.n) 18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é 

portadora de alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) 

hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) 

paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de 

Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida -AIDS; l) contaminação por radiação com base 

em conclusão da medicina especializada; m) hepatopatia grave. Resposta: 

Sim. Em conclusão, asseverou a expert: “CONCLUSÃO O periciando, Sr. 

Paulino Lara, com 51 anos de idade, é portador de epilepsia onde faz 

tratamento e vem tendo controle da doença. Exerce a função de 

alimentador de maquinas, onde após consulta com ortopedista 

diagnosticou doenças associadas a coluna lombar, artroses e transtornos 

ligamentares. Devido a sua função se afastou de suas atividades laborais 

não conseguindo retornar. Queixa dores diárias e uso de analgésicos 

para controle da dor. Portanto devido a patologia, a idade avançada do 

autor, a clínica existente, exames apresentados e a baixa renda, o autor 

está incapacitado definitivamente das suas atividades laborais.” (g.d.n) 

Destarte, a perícia médica atestou que o requerente encontra-se 

totalmente incapacitado para o trabalho desde 2014, incapacidade 

insuscetível de reabilitação, conforme conclusão e respostas aos quesitos 

nºs 9 e 17. Com efeito, comprovado pela parte autora o requisito da 

incapacidade total e definitiva para atividade laborativa que lhe garanta a 

própria subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos 

de Benefícios da Previdência Social, é de rigor a procedência dos pedidos 

para o fim de conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

EPILEPSIA. TRABALHADOR DOMÉSTICO. INCAPACIDADE 

COMPROVAÇÃO. O trabalhador doméstico portador de epilepsia, doença 

cujo tratamento medicamentoso possui efeitos colaterais que causam 

limitações para o exercício de atividades laborativas, porquanto não pode 

se expor a riscos como subir em escadas ou lidar com maquinários, faz 

jus à aposentadoria por invalidez.” (TRF-4 - AC: 23433420164049999 SC 

0002343-34.2016.404.9999, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de 

Julgamento: 30/05/2017, QUINTA TURMA) “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EPILEPSIA. INCAPACIDADE LABORAL 

RECONHECIDA. TERMO INICIAL. 1. A perícia judicial atestou que a autora é 

portadora de epilepsia devido a cisto cerebral, que a incapacita para o 

exercício de qualquer atividade laboral, uma vez que apresenta várias 

crises convulsivas diárias que acarretam perda de consciência e amnésia 

após a crise. 2. Deferimento de aposentadoria por invalidez desde o 

requerimento administrativo.” (TRF-4 - APELREEX: 200447620144049999 

SC 0020044-76.2014.404.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de 

Julgamento: 05/08/2015, SEXTA TURMA) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Paulino Lara, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA SUSPENSÃO 

DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, qual seja, 26/04/2018. Ratifico a liminar 

id. 14987926. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da SUSPENSÃO 

DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, 26/04/2018, OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 02 de março 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006220-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE APARICIO MAYER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Pje n° 1006220-30.2019.811.0040 VISTOS ETC, 1. Da gratuidade da justiça 

Diante da comprovação pelo autor de estar atualmente desempregado, 

conforme cópia da CTPS acostada à inicial, com fundamento no art. 98 do 

CPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça postulado na peça de 

ingresso, razão pela ACOLHO o pedido de reconsideração id. 24160203. 

2. Da tutela de urgência A tutela de urgência não comporta acolhimento. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença, aduzindo estar 

incapacitado para o trabalho em razão das moléstias narradas na peça de 

ingresso (lesão em joelho direito e arritmia cardíaca/cardiopatia), devendo, 

portanto, ser concedido liminarmente o benefício postulado nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 
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dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de que a parte requerente 

esteja totalmente incapacitada para o trabalho. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com caráter 

alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). iii) Designo o dia 17 de junho de 2020, às 15h30min para 

realização da perícia. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a 

perícia na data designada portando todos os seus exames. v) Cientifique 

ainda a Sra. perita que fica desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 19 

de março 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001835-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001835-05.2020.8.11.0040. AUTOR: 

MARILENE DE AVILA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Marilene de Ávila ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “CID 1 0 - M17 Gonartrose (artrose 

do joelho); M47 Espondilose; Alteração degenerativas do tipo Modic II, nos 

platôs de L3, L4, L5 e S1; pequeno hemangioma no corpo vertebral de L5; 

Espondilófitos e sindesmófitos marginas nos corpos estudados, 

especialmente em C4, C5 e C6; Doença degenerativa discal cervical”. 

Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência da qualidade de 

segurado”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 
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em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitada para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). iii) Designo o dia 17 de junho de 2020, às 14h50min para a 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na 

data designada portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para pagamento dos honorários 

periciais, o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003313-82.2019.8.11.0040

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

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 
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PJe nº 1003313-82.2019.811.0040 Requerente: Juciara Maria de Lima 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Colhe-se dos 

autos que a autora não foi intimada no endereço narrado na peça de 
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ingresso para comparecer a perícia médica designada para o dia 

13/11/2019, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça id. 2555680, 

verbis: “(...) No dia 22 de outubro de 2019, diligenciei no endereço indicado 

no mandado, qual seja, Rua Tangará, n.º 850, Bairro Industrial nesta 

cidade, lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL A PROCEDER À INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA AUTORA – JUCIARA MARIA DE LIMA, em virtude de não 

encontrá-la. No referido endereço constatei ser um conjunto de quitinetes 

e uma Loja de Roupas na frente. No local indaguei na Loja Oliveira com a 

funcionária Sra. Orcilia, e nas quitinetes dos fundos indaguei com os 

moradores: Roberta Moreira, Eriomar e Sandra, os quais disseram não 

conhecer naquele endereço nenhuma pessoa com o nome de Juciara, que 

não as conhecem e não tinha conhecimento do seu endereço. (...)” Nesse 

sentido, observei que a requerente não juntou seu comprovante de 

endereço, assim como que os documentos acostados aos autos (id. 

20129161) revelam residir na zona rural. Assim, intime-se a parte autora 

por meio de seu advogado para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos 

autos o comprovante de endereço atualizado em nome da requerente, sob 

pena de extinção do feito. Escoado o prazo, certifique-se. Noutra banda, 

ante a imprescindibilidade da realização de prova técnica para o deslinde 

da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (art. 466 do CPC). Designo o dia 17 de 

junho de 2020, às 13h50min para realização da perícia, que será realizada 

no fórum desta Comarca. Com o comprovante atualizado do endereço da 

autora, intime-a para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Em arremate, 

observo do histórico de créditos fornecido pelo requerido (id. 27929162) 

que a implantação do benefício não obedeceu as disposições da decisão 

liminar id. 20248986, pois, aponta com DIB (data de início do benefício) 

para 01/08/2019 e DCB (data de cessação do benefício) para 14/05/2020. 

Destarte, intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio da 

EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os 

dados necessários da autora para que implante o benefício de acordo com 

a decisão liminar id. 20248986, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 31 de 

janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. 

O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 

20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As 

partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE PAULA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - 041.663.581-46 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000611-32.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUZIA DE PAULA DOS SANTOS PROCURADOR: LUCAS COLDEBELLA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, 

Luzia de Paula dos Santos ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente a concessão do 

benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e se 

encontra incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de 

“lumbago com ciático, outros transtornos de discos intervertebrais, 

Artrose primária de outras articulações, outras deformidades adquiridas 

dos membros e outras sinovites e tenossinovites nos CID’s de nº 10 

M54.4, M51, M19, e 658”. Narra que recebeu auxílio-doença, contudo, o 

último pedido de prorrogação foi indeferido ao argumento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitada para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 
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antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). iii) Designo o dia 17 de junho de 2020, às 14h20min para a 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na 

data designada portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para pagamento dos honorários 

periciais, o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá a 

senhora perita fazer constar no laudo os dados gerais do processo 

(número do processo e vara); dados completos do periciando (nome 

completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e 

formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 5 

de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004707-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº. 1004707-61.2018.8.11.0040 VISTOS 

ETC, Diante da necessidade de perícia médica, nomeio como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). Designo o dia 17 de junho de 2020, às 14h30min para 

realização da perícia médica, que acontecerá nas dependências do fórum 

desta Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia 

na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus 

exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem 

como levando-se em consideração a distância do local para realização 

dos trabalhos. Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: Quesitos do juízo a serem respondidos pelo 

perito: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 334 de 477



para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Os quesitos já foram 

apresentados pelas partes. Com a juntada do laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em igual prazo 

apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, 

§1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º 

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004775-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1004775-11.2018.8.11.0040 Requerente: 

Francisco Silva De Sousa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado 

pela Gestora desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o 

laudo médico da perícia realizada na longínqua data de 30/05/2019, 

revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e 

à parte autora, determino sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 17 de junho de 2020, às 10h50min para realização da 

perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte 

autora para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 08 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal [1]Art. 477. O 

perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 

20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As 

partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do 

perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006835-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1006835-54.2018.8.11.0040 Requerente: 

Joao Batista De Oliveira Rodrigues Requerido: Instituto Nacional do Seguro 

Social VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 30/05/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 17 de junho de 2020, às 10h30min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 
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querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 08 de janeiro de 

2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal 

[1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, 

pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

§1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001389-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PROCESSO 1001389-41.2016.811.0040 VISTOS 

ETC, O ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “Execução Fiscal” em 

desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO ALBERT SABIN LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, nos termos da lei 6.830/1980. O 

exequente à ref. 29134821 pleiteou a extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 29134821. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie, nos 

termos ao art. 924 e 925, do CPC, verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante do exposto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. 

Determino o levantamento dos valores bloqueados via BacenJud à ref. 

26448860. Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000791-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000791-82.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL 

HENRIQUE DE MELO EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. VISTOS 

ETC, O exequente pleiteou a extinção da execução ante o pagamento 

integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o pagamento integral da dívida executada, conforme evola a 

manifestação do exequente. Com efeito, a extinção do feito executivo é 

medida que se impõe na espécie, nos termos ao art. 924 e 925, do CPC, 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II– a obrigação for 

satisfeita;” “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.” Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas, 

se houver, pelo executado. Remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001975-39.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO COSTA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELE 

DE MELO BAISE BARTH POLO PASSIVO: UNIC SORRISO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA BOLLIS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010539-24.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 26 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003795-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VAZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003795-64.2018.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre a petição 

de id. 28647813, no prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 26 de março de 

2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO FERNANDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000756-88.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 16:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002657-28.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 17:20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007120-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA PEDROSO (EXEQUENTE)

CAROLINE NOVAIS FERREIRA (EXEQUENTE)

DIVINA MARIA NOVAIS FERREIRA (EXEQUENTE)

MARCOS REGINALDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007120-47.2018.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 26 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO & GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1001970-17.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. E A INTIMAÇÃO 

DA PARTE RECLAMANTE(ADVOGADO) PARA QUE INFORME UM 

ENDEREÇO ELETRONICO DA RECLAMADA PARA INTIMAÇÃO PARA QUE 

A RECLAMADA CUMPRA A TUTELA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005932-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005932-82.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 17:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004668-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004668-30.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 28789317, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 26 de março 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005202-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SEIDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1005202-08.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU CARLOS CAVANHOLI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001928-65.2020.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço 

atualizado da parte reclamada e/ou fornecer meios para cumprimento da 

diligência pelo Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista que não consta o 

número do imóvel para localização da requerida. Sorriso/MT, 26 de março 

de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-02.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

WALISON FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001971-02.2020.8.11.0040. REQUERENTE: WALISON FERNANDES SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005540-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR CAMPOS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI TERESINHA DALBEM MADALOZZO (EXECUTADO)

JOSÉ ALBERTO MADALOZZO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005540-79.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 26 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010729-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAMAR KUNZLER - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010729-89.2013.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 26 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010764-20.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIANE REIS RADIN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010764-20.2011.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 26 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005406-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO DALLALBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR LEITE DAL MORO (EXECUTADO)

 

Processo: 1005406-18.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para indicar o CPF do reclamado, eis 

que o constante na nota promissória é inválido (comprovante anexo).”no 

prazo de 05 cinco dias Sorriso/MT, 26 de março de 2020. Cristiane V. kuhn 

tenica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (REQUERENTE)

SYMONNE DEMKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003600-45.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto , para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/mt, 26/03/2020 Cristiane V. 

Kuhn tecnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001530-55.2019.8.11.0040; CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 10 dias. Sorriso, 26/03/2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006801-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1006801-16.2017.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que, 

considerando que a inversão dos polos para fazer constar o Banco 

Losango S.A como Exequente e o Sr. Aristeu Pereira dos Santos como 

Executado foi realizada nesta data, bem como considerando que a 

intimação para efetuar o cumprimento de sentença deu-se para a parte 
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exequente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante apurado na atualização, nos 

termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente ainda que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

Sorriso/MT, 26 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011354-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR FURLAN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8011354-55.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 26 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005609-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ALESSANDRA CLEMENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSAILIN TEIXEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Processo: 1005609-14.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a proposta de acordo e 

comprovantes de pagamento aportados aos autos. Sorriso/MT, 26 de 

março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010763-30.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA COSTA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010763-30.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para indicar no prazo de 05(cinco) dias 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça juntada no ID. 

29199590,requerendo o que entender de direito Sorriso/MT, 26 de março 

de 2020. Cristiane V. kuhn tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002012-66.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ELVIS DE 

FREITAS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 18:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001107-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BACON MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001107-66.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 26 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-39.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001975-39.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO COSTA 

SANTOS REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002359-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVAL PADILHA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002359-70.2018.8.11.0040 Reclamante: ARIVAL PADILHA FERREIRA 

Reclamado: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Pois bem, trata-se de cumprimento de 

sentença em que a executada impugnou os cálculos apresentados pelo 

exequente, sob a assertiva de que o termo inicial dos juros seria o da 

inserção dos dados no cadastro de inadimplentes (2017). O exequente 

utilizou em seus cálculos como termo inicial a data da ocorrência 

constante no extrato do SERASA de Num. 13073737. Porém, a data da 

ocorrência é a data da inadimplência e não a data da inclusão (evento 

danoso), a qual não consta no extrato apresentado pelo exequente. Nesta 

toada, determino que as partes tragam aos autos, no prazo de trinta dias, 

informações acerca da data da inclusão, o que poderá ser obtida por 

qualquer das partes junto ao SPC/SERASA. Acaso as partes não logrem 

êxito na obtenção da informação (devidamente comprovada nos autos a 

negativa), expeça-se ofício ao SERASA/SPC para que informem qual a 

data da inclusão da negativação combatida neste feito. Sem prejuízo, 

considerando o depósito espontâneo do valor incontroverso, procedo, 

neste ato, o seu levantamento em favor do exequente (alvará anexo). Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato 

Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 599589-2 / 

2020 Quinta-feira, 26 de Março de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1002359-70.2018.811.0040 Requerente: ARIVAL PADILHA 

FERREIRA Advogado: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS Requerido: 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S. 

Advogado: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA Beneficiário: ELAINE FREIRE 

ALVES Conta Judicial 3400119119779 Valor: R$ 3.944,56 (três mil e 

novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) 

Autorizado: ELAINE FREIRE ALVES CPF/CNPJ: 627.412.761-53 Data de 

Emissão: 26/03/2020 Titular Conta ELAINE FREIRE ALVES CPF/CNPJ Titular 

Conta 627.412.761-53 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do 

Brasil S.A. 2363 1138197 Conta Corrente Forma Liberação Crédito no BB 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: IONARA 

PASQUALOTO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BATISTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002871-19.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VALDECI BATISTA ARAUJO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. 

Considerando que não há nos autos comprovação da hipossuficiência da 

parte autora, indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento 

do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. 

Sendo assim, determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente 

recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntada a primeira 

parcela do preparo, e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o 

recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso 

contrário, fica, desde já, considerado como deserto o recurso interposto, 

nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, 

integralmente, a sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005430-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO CRISTIANO BIANCHINI MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV e outros Código n. 1005430-46.2019.8.11.0040 

Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003212-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUSA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003212-45.2019.8.11.0040 Reclamante: LEANDRO SOUSA BEZERRA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos autos 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001939-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001939-65.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Antes de analisar os 

embargos de declaração opostos pela exequente, intime-se a executada 

para que comprove, no prazo de 10 dias, o encerramento da conta 

corrente, objeto da inicial, com o que, havendo a sua demonstração, 

prejudicará a análise dos embargos, com o consequente arquivamento do 

feito Após, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004708-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEISEANE DE PAULA ARAUJO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004708-12.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DEISEANE DE PAULA 

ARAUJO MORAES REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. 

Considerando o pagamento voluntário da condenação, pelas executadas, 

prejudicados se encontram os emabrgos de declaração opostos. Sendo 

assim, intime-se o exequente para indicação da conta bancária para 

levantamento dos valores depositados. Após, proceda-se com o 

levantamento e, na sequência, não havendo requerimentos, arquivem-se. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003130-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MACEDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003130-14.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CARLA CRISTINA MACEDO 

DE CARVALHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Considerando que 

não há nos autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, 

indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, 

bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, 

determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira 

parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena 

de ser considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e 

havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, 

desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a 

sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003357-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003357-38.2018.8.11.0040 REQUERENTE: GUILHERME GNOATTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça 

gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003357-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003357-38.2018.8.11.0040 REQUERENTE: GUILHERME GNOATTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da justiça 

gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003174-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT CUSTODIO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003174-33.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERT CUSTODIO MACIEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos autos 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 
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no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001596-35.2019.8.11.0040 Reclamante: DIEGO ALVES CARVALHO 

Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Não há que se 

falar em extinção do presente feito, tampouco em expedição de certidão 

de crédito para habilitação junto ao Juízo recuperacional, eis que os fatos 

que ensejaram o presente feito são posteriores ao pedido de recuperação 

judicial da reclamada. Portanto, extraconcursais. Nesta toada, atento à 

decisão prolatada na Recuperação Judicial e encaminhada pelo TJMT para 

observância pelos magistrados, determino a expedição de ofício ao Juízo 

da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito, o qual deverá ser atualizado até a presente data, visto que não 

está limitado à data do pedido de recuperação judicial por ser 

extraconcursal. O patrono da reclamante poderá acompanhar o 

a n d a m e n t o  d o  p a g a m e n t o  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.recuperacaojudicialoi.com.br. Efetivadas as providências supra, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo, podendo ser solicitado o 

desarquivamento a qualquer tempo. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: GISLAYNE MARA 

MORAIS PELLENZ Reclamado: ODAIR FERNANDO RIBEIRO e outros 

Processo nº. 1005407-03.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: GISLAYNE MARA 

MORAIS PELLENZ Reclamado: ODAIR FERNANDO RIBEIRO e outros 

Processo nº. 1005407-03.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006376-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

ALESANDRA SCAQUETTE OAB - MT25984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006376-18.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SENILDA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Cuida-se de ação 

indenizatória em que a autora postula indenização por danos morais, ao 

argumento de que teria sido encaminhado para a sua residência um cartão 

de crédito não solicitado, o qual estaria gerando cobranças indevidas. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. Do mais, impossível 

se acolher a tese preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o cartão 

de crédito foi oferecido à autora pela empresa requerida. Dito isso, passo 

à análise do mérito. Restou comprovado nos autos que, sem contratação 

ou solicitação, a requerida enviou cartão de crédito à requerente e, ainda 

que desbloqueado, emitiu faturas mensais, conforme ID 23724787 a 

23724789. Assim, está configurada a falha na prestação do serviço por 

parte da ré, que responde de forma objetiva, nos moldes do art. 14 do 

CDC, já que não se vislumbra hipótese de excludente de sua 

responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Se houve a cobrança de valores 

oriundos de cartão de crédito cuja contratação não restou comprovada, 

reputam-se as cobranças indevidas. Não há dúvidas que no caso a 

requerida incorreu em prática comercial abusiva, vedada pela Súmula 532 

do STJ, enviando à autora cartão de crédito não solicitado. Entretanto, 

segundo interpretação dada à referida Súmula pelo próprio STJ, o só envio 

não autorizado de cartão de crédito não gera danos morais indenizáveis, 

cuja caracterização requer evidências de efetiva lesão a direito da 

personalidade do consumidor (AgInt do Resp 1655212/SP, Rel. Min. Raul 
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Araújo, 4ª Turma, julgado em 19/02/2019). Apesar da ilicitude por parte da 

requerida, não ficou provada nenhuma lesão aos direitos personalíssimos 

da autora, ônus que lhe cabia atestar, nos termos do art. 373, I, do CPC. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial. Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 2020. 

Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006027-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE BATTIROLA KRAKEKER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006027-15.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CARINE BATTIROLA 

KRAKEKER MARTINS REQUERIDO: SORRISO EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora alega 

que adquiriu um lote de terreno urbano junto à requerida, mas que 

pretende o distrato contratual. Por isso, requer a rescisão contratual, 

restituição dos valores pagos, redução da multa contratual e indenização 

por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável 

as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. 

Restou comprovado nos autos que a autora solicitou o distrato contratual 

em 05/11/2018, conforme documento de ID 22993927, entretanto, a 

requerida não atendeu à solicitação. No caso em apreço, é perfeitamente 

cabível o ensinamento da Súmula 543 do STJ, a saber: “Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento”. Como a rescisão ocorreu a pedido da autora, ou seja, sem 

culpa da requerida, deverá ocorrer o pagamento da multa contratual, 

contudo, em patamar condizente com o que diz a jurisprudência pátria, 

tendo em vista que a multa pactuada enseja o inegável enriquecimento 

sem causa à ré, devendo sua incidência ser reduzida para 10%, segundo 

dispõe o Resp 1314884/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. 

Julgado em 13/11/2018. Ressalta-se, também, que são nulas de pleno 

direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em 

desvantagem excessiva, nos moldes do art. 51, VI, do CDC. Com relação 

aos danos morais, é pacífico em nossa jurisprudência que, salvo em 

situações excepcionais, o simples inadimplemento contratual, por si só, 

não permite a presunção de ocorrência do dano moral. Nesse sentido, 

julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento 

contratual não acarreta danos morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª 

turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do 

contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por 

perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que 

pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes” (AgRg no REsp 

1132821, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/03/2010). No caso sub 

judice, houve, sim, inadimplemento contratual. Entretanto, embora o fato 

possa ter acarretado à autora certo desgosto e desconforto, a 

contratação não lhe foi imposta. Cuidou-se de acerto de vontades. 

Ademais, não há provas de que o fato causou infortúnios tais que 

passassem da esfera do mero aborrecimento, ônus que cabia ao 

requerente, a teor do art. 373, I, do CPC. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, 

por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a liminar 

concedida à autora (ID 23040749), tornando-a definitiva em todos os seus 

termos; b) Declarar nula a cláusula contratual que estipula multa penal de 

30% e, via de consequência, reduzo-a para 10%; c) Declarar rescindido o 

contrato entre as partes; d) Condenar a requerida a restituir à autora os 

valores pagos em razão do contrato rescindido, descontando-se a multa 

penal de 10%, corrigidos pelo INPC, desde a data de cada pagamento, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do 

CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95. 

Vistos etc. HOMOLOGO PARCIALMENTE O PROJETO DE SENTENÇA, do 

juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, RETIFICANDO-O EM PARTE 

apenas para limitar a multa à 10% do montante relativo ao que foi 

desembolsado pelo autor, consoante disposto no art. 32-A, II, da Lei n. 

6766/79, bem como entendimento já fixado pelo STJ e TJMT, senão 

vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA 

DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES 

PAGOS. RAZOABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS 

PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (...) 2. ‘Em caso de extinção de contrato de promessa de 

compra e venda por atuação do promitente comprador, é razoável que a 

devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 

20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas 

decorrentes o próprio negócio" (AgInt nos EDcl no AREsp 989.906/SP, 

Rel.Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/10/2017, DJe de 30/10/2017). 3. O acórdão recorrido, ao fixar a 

retenção de 10% sobre o valor pago, está em sintonia com a 

jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ, no 

ponto. Ademais, a verificação do patamar mais condizente com a realidade 

fática do caso encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (...)’ (STJ. 4ª T. 

AgInt no AREsp 1218936/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), J. 24/04/2018, 

DJe 02/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – 

TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO 

POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE 

PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RETENÇÃO 

DE 10% DOS VALORES PAGOS, EXCLUÍDA A COMISSÃO DE 

CORRETAGEM, A CARGO DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A 

jurisprudência da Corte Superior ‘tem considerado razoável, em resolução 

de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o 

percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, 

seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada 

caso, avaliando-se os prejuízos suportados’ (STJ - AgInt no AREsp n. 

725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

20/6/2017, DJe 29/6/2017). (TJMT. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, N.U 0003226-82.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 19/02/2020, DJE 

28/02/2020) Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SALINEIRA SA IND E COM NORSAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003956-40.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR DE SIQUEIRA - ME 

REQUERIDO: NORTE SALINEIRA SA IND E COM NORSAL Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que prestou serviços 
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de transportes à reclamada, e para descarga aguardou mais de 65 horas, 

motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, 

§5º, da Lei 11.442/2007, bem como danos morais. Em audiência de 

conciliação constatou-se a ausência da requerida, em que pese citada e 

intimada (Num. 26038716 - Pág. 10). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Primeiramente, homologo o pedido de desistência de condenação da 

requerida em danos morais (Num. 29658971). Outrossim, diante da 

ausência da requerida em audiência de conciliação, em que pese intimada, 

decreto-lhe a revelia, considerando verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, até mesmo porque corroboram com os documentos que instruem o 

presente feito. Friso que no documento Num. 20901816 - Pág. 2 consta 

como data e horário de chegada do caminhão o dia 24/02/2019, às 18 

horas e data de saída o dia 27/02/19, às 11h25min. Portanto, indene de 

dúvidas que o período de permanência para descarregamento do 

caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007 

(cinco horas), devendo a parte reclamante ser indenizada, nos termos do 

dispositivo legal citado. Outrossim, conforme dispõe o §8º do art. 11 da Lei 

n. 11.442/07, “incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este 

deverá ser calculado a partir da hora de chegada (grifei) na procedência 

ou no destino”. Faço ainda a ressalva de que, nos termos do art. 15, da 

Lei n. 11.442/07, limita-se o valor da condenação ao pagamento de 

estadias ao valor do frete, inicialmente contratado entre as partes. 

Considerando que o período de permanência para descarregamento do 

caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007 

(cinco horas), perfazendo o total de R$ 4.162,89, este valor lhe é devido 

eis que menor que o valor do frete contratado, ou seja, abaixo do teto 

máximo acima mencionado. Tecidas tais considerações, a procedência 

parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, tão somente para CONDENAR a reclamada 

a pagar ao reclamante o valor de R$ 4.162,89, devidamente corrigidos e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual 

submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006077-41.2019.8.11.0040
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FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAND SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006077-41.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: BAND SORRISO LTDA - EPP 

Vistos, etc. Trata-se de ação em que os autores alegam que foram alvo de 

publicação de uma matéria jornalística difamatória e injuriosa, no veículo de 

comunicação da parte reclamada, pugnando pela concessão de tutela de 

urgência para retirada da matéria correlata do ar e indenização por danos 

morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Devido ao fato de que este 

processo é conexo aos autos nº1006079-11.2019.8.11.0040, 

1 0 0 6 0 8 0 - 9 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 4 - 3 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 8 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 2 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1006081-78.2019.8.11.0040, tendo em vista que comum o pedido e causa 

de pedir, a decisão aqui proferida valerá para todos os outros. De início, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a matéria jornalística 

questionada foi veiculada pela ré. Dito isso, passo à análise do mérito. A 

indenização por danos morais é obra da Carta Magna, que definiu a 

espécie e determinou que a reparação em casos tais deverá pautar-se na 

violação da intimidade, da honra, da vida privada ou ainda da imagem das 

pessoas. Compulsando os autos, entendo que não restou caracterizado o 

animus difamandi ou injuriandi da ré, impondo a conclusão de que a 

reportagem limitou-se a narrar fatos de que se tomou conhecimento, visto 

que apenas reproduziu as informações prestadas por terceiro, o 

ex-deputado Mauro Savi. Ressalta-se que a liberdade de informação 

jornalística em qualquer veículo de comunicação social somente está 

sujeita a restrições impostas pelo próprio texto constitucional. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- LIBERDADE DE IMPRENSA - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há abrigo para pedido 

indenizatório com base na existência de suposto dano moral quando a 

notícia veiculada retrata fatos sem qualquer pecha difamatória, caluniosa 

e/ou injuriosa mas, ao contrário, no estrito limite do dever de informar. 2. 

Não há que se falar em redução da quantia fixada a título de honorários 

advocatícios quando estes são arbitrados conforme as regras traçadas 

no art. 20 do Código de Processo Civil”. (N.U 0016811-48.2006.8.11.0000, 

A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006). No caso dos autos, impõe-se 

concluir que a matéria jornalística limitou-se a informar fatos e reproduzir 

falas, não se verificando qualquer conotação caluniosa, ofensiva ou 

pejorativa à personalidade dos requerentes. No tocante ao pedido 

contraposto, entendo ser improcedente, haja vista que cabe à parte 

contratante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do 

profissional que contratou. Por fim, deixo de condenar os requerentes em 

litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal 

reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Outrossim, 

julgo improcedente e pedido contraposto. Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 25 de março e 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006079-11.2019.8.11.0040
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LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))
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HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006079-11.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: HIPERNOTICIAS COMUNICACAO 

LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se de ação em que os autores alegam que 

foram alvo de publicação de uma matéria jornalística difamatória e 

injuriosa, no veículo de comunicação da parte reclamada, pugnando pela 

concessão de tutela de urgência para retirada da matéria correlata do ar e 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Devido ao 

fato de que este processo é conexo aos autos nº 

1 0 0 6 0 7 7 - 4 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 0 - 9 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 8 4 - 3 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1006082-63.2019.8.11.0040 e 1006081-78.2019.8.11.0040, tendo em vista 

que comum o pedido e causa de pedir, a decisão aqui proferida valerá 

para todos os outros. De início, verifica-se que a empresa requerida 

deixou de apresentar contestação e, por isso, é de rigor a decretação de 

sua revelia. Não se pode olvidar, contudo, que os efeitos da revelia é de 

cunho meramente relativo. Dito isso, passo à análise do mérito. A 

indenização por danos morais é obra da Carta Magna, que definiu a 

espécie e determinou que a reparação em casos tais deverá pautar-se na 

violação da intimidade, da honra, da vida privada ou ainda da imagem das 

pessoas. Compulsando os autos, entendo que não restou caracterizado o 

animus difamandi ou injuriandi da ré, impondo a conclusão de que a 
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reportagem limitou-se a narrar fatos de que se tomou conhecimento, visto 

que apenas reproduziu as informações prestadas por terceiro, o 

ex-deputado Mauro Savi. Ressalta-se que a liberdade de informação 

jornalística em qualquer veículo de comunicação social somente está 

sujeita a restrições impostas pelo próprio texto constitucional. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- LIBERDADE DE IMPRENSA - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há abrigo para pedido 

indenizatório com base na existência de suposto dano moral quando a 

notícia veiculada retrata fatos sem qualquer pecha difamatória, caluniosa 

e/ou injuriosa mas, ao contrário, no estrito limite do dever de informar. 2. 

Não há que se falar em redução da quantia fixada a título de honorários 

advocatícios quando estes são arbitrados conforme as regras traçadas 

no art. 20 do Código de Processo Civil”. (N.U 0016811-48.2006.8.11.0000, 

A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006). No caso dos autos, impõe-se 

concluir que a matéria jornalística limitou-se a informar fatos e reproduzir 

falas, não se verificando qualquer conotação caluniosa, ofensiva ou 

pejorativa à personalidade dos requerentes. DISPOSITIVO. Ante o exposto 

e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Outrossim, decreto a revelia da requerida, consoante 

art. 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Submeto à análise do MM Juiz de 

Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 25 de março e 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006080-93.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: JORNAL A GAZETA LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de ação em que os autores alegam que foram alvo de 

publicação de uma matéria jornalística difamatória e injuriosa, no veículo de 

comunicação da parte reclamada, pugnando pela concessão de tutela de 

urgência para retirada da matéria correlata do ar e indenização por danos 

morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Devido ao fato de que este 

processo é conexo aos autos nº 1006077-41.2019.8.11.0040, 

1 0 0 6 0 7 9 - 1 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 4 - 3 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 8 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 2 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1006081-78.2019.8.11.0040, tendo em vista que comum o pedido e causa 

de pedir, a decisão aqui proferida valerá para todos os outros. De início, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a matéria jornalística 

questionada foi veiculada pela ré. Dito isso, passo à análise do mérito. A 

indenização por danos morais é obra da Carta Magna, que definiu a 

espécie e determinou que a reparação em casos tais deverá pautar-se na 

violação da intimidade, da honra, da vida privada ou ainda da imagem das 

pessoas. Compulsando os autos, entendo que não restou caracterizado o 

animus difamandi ou injuriandi da ré, impondo a conclusão de que a 

reportagem limitou-se a narrar fatos de que se tomou conhecimento, visto 

que apenas reproduziu as informações prestadas por terceiro, o 

ex-deputado Mauro Savi. Ressalta-se que a liberdade de informação 

jornalística em qualquer veículo de comunicação social somente está 

sujeita a restrições impostas pelo próprio texto constitucional. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- LIBERDADE DE IMPRENSA - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há abrigo para pedido 

indenizatório com base na existência de suposto dano moral quando a 

notícia veiculada retrata fatos sem qualquer pecha difamatória, caluniosa 

e/ou injuriosa mas, ao contrário, no estrito limite do dever de informar. 2. 

Não há que se falar em redução da quantia fixada a título de honorários 

advocatícios quando estes são arbitrados conforme as regras traçadas 

no art. 20 do Código de Processo Civil”. (N.U 0016811-48.2006.8.11.0000, 

A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006). No caso dos autos, impõe-se 

concluir que a matéria jornalística limitou-se a informar fatos e reproduzir 

falas, não se verificando qualquer conotação caluniosa, ofensiva ou 

pejorativa à personalidade dos requerentes. DISPOSITIVO. Ante o exposto 

e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Outrossim, decreto a revelia da requerida, consoante 

art. 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Submeto à análise do MM Juiz de 

Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 25 de março e 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006084-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL SORRISO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006084-33.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: PORTAL SORRISO MT Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que os autores alegam que foram alvo de publicação 

de uma matéria jornalística difamatória e injuriosa, no veículo de 

comunicação da parte reclamada, pugnando pela concessão de tutela de 

urgência para retirada da matéria correlata do ar e indenização por danos 

morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Devido ao fato de que este 

processo é conexo aos autos nº 1006077-41.2019.8.11.0040, 

1 0 0 6 0 7 9 - 1 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 0 - 9 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 8 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 2 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1006081-78.2019.8.11.0040, tendo em vista que comum o pedido e causa 

de pedir, a decisão aqui proferida valerá para todos os outros. Dito isso, 

passo à análise do mérito. A indenização por danos morais é obra da 

Carta Magna, que definiu a espécie e determinou que a reparação em 

casos tais deverá pautar-se na violação da intimidade, da honra, da vida 

privada ou ainda da imagem das pessoas. Compulsando os autos, entendo 

que não restou caracterizado o animus difamandi ou injuriandi da ré, 

impondo a conclusão de que a reportagem limitou-se a narrar fatos de que 

se tomou conhecimento, visto que apenas reproduziu as informações 

prestadas por terceiro, o ex-deputado Mauro Savi. Ressalta-se que a 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social somente está sujeita a restrições impostas pelo próprio texto 

constitucional. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - LIBERDADE DE IMPRENSA - REDUÇÃO DO 

VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não 

há abrigo para pedido indenizatório com base na existência de suposto 

dano moral quando a notícia veiculada retrata fatos sem qualquer pecha 

difamatória, caluniosa e/ou injuriosa mas, ao contrário, no estrito limite do 

dever de informar. 2. Não há que se falar em redução da quantia fixada a 

título de honorários advocatícios quando estes são arbitrados conforme 

as regras traçadas no art. 20 do Código de Processo Civil”. (N.U 
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0016811-48.2006.8.11.0000, A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006). 

No caso dos autos, impõe-se concluir que a matéria jornalística limitou-se a 

informar fatos e reproduzir falas, não se verificando qualquer conotação 

caluniosa, ofensiva ou pejorativa à personalidade dos requerentes. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Outrossim, decreto a 

revelia da requerida, consoante art. 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. 

Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta 

Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 25 de março e 2020. 

Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006087-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006087-85.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA 

- EPP Vistos, etc. Trata-se de ação em que os autores alegam que foram 

alvo de publicação de uma matéria jornalística difamatória e injuriosa, no 

veículo de comunicação da parte reclamada, pugnando pela concessão de 

tutela de urgência para retirada da matéria correlata do ar e indenização 

por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Devido ao fato de que 

este processo é conexo aos autos nº 1006077-41.2019.8.11.0040, 

1 0 0 6 0 7 9 - 1 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 0 - 9 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 8 4 - 3 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 2 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1006081-78.2019.8.11.0040, tendo em vista que comum o pedido e causa 

de pedir, a decisão aqui proferida valerá para todos os outros. Dito isso, 

passo à análise do mérito. A indenização por danos morais é obra da 

Carta Magna, que definiu a espécie e determinou que a reparação em 

casos tais deverá pautar-se na violação da intimidade, da honra, da vida 

privada ou ainda da imagem das pessoas. Compulsando os autos, entendo 

que não restou caracterizado o animus difamandi ou injuriandi da ré, 

impondo a conclusão de que a reportagem limitou-se a narrar fatos de que 

se tomou conhecimento, visto que apenas reproduziu as informações 

prestadas por terceiro, o ex-deputado Mauro Savi. Ressalta-se que a 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social somente está sujeita a restrições impostas pelo próprio texto 

constitucional. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - LIBERDADE DE IMPRENSA - REDUÇÃO DO 

VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não 

há abrigo para pedido indenizatório com base na existência de suposto 

dano moral quando a notícia veiculada retrata fatos sem qualquer pecha 

difamatória, caluniosa e/ou injuriosa mas, ao contrário, no estrito limite do 

dever de informar. 2. Não há que se falar em redução da quantia fixada a 

título de honorários advocatícios quando estes são arbitrados conforme 

as regras traçadas no art. 20 do Código de Processo Civil”. (N.U 

0016811-48.2006.8.11.0000, A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006). 

No caso dos autos, impõe-se concluir que a matéria jornalística limitou-se a 

informar fatos e reproduzir falas, não se verificando qualquer conotação 

caluniosa, ofensiva ou pejorativa à personalidade dos requerentes. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Submeto à análise 

do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 25 de março e 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006082-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT NOTÍCIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006082-63.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: MT NOTÍCIAS Vistos, etc. Trata-se 

de ação em que os autores alegam que foram alvo de publicação de uma 

matéria jornalística difamatória e injuriosa, no veículo de comunicação da 

parte reclamada, pugnando pela concessão de tutela de urgência para 

retirada da matéria correlata do ar e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Devido ao fato de que este processo é 

c o n e x o  a o s  a u t o s  n º  1 0 0 6 0 7 7 - 4 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 7 9 - 1 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 0 - 9 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 8 4 - 3 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1006081-78.2019.8.11.0040, tendo em vista que comum o pedido e causa 

de pedir, a decisão aqui proferida valerá para todos os outros. Dito isso, 

passo à análise do mérito. A indenização por danos morais é obra da 

Carta Magna, que definiu a espécie e determinou que a reparação em 

casos tais deverá pautar-se na violação da intimidade, da honra, da vida 

privada ou ainda da imagem das pessoas. Compulsando os autos, entendo 

que não restou caracterizado o animus difamandi ou injuriandi da ré, 

impondo a conclusão de que a reportagem limitou-se a narrar fatos de que 

se tomou conhecimento, visto que apenas reproduziu as informações 

prestadas por terceiro, o ex-deputado Mauro Savi. Ressalta-se que a 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social somente está sujeita a restrições impostas pelo próprio texto 

constitucional. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - LIBERDADE DE IMPRENSA - REDUÇÃO DO 

VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não 

há abrigo para pedido indenizatório com base na existência de suposto 

dano moral quando a notícia veiculada retrata fatos sem qualquer pecha 

difamatória, caluniosa e/ou injuriosa mas, ao contrário, no estrito limite do 

dever de informar. 2. Não há que se falar em redução da quantia fixada a 

título de honorários advocatícios quando estes são arbitrados conforme 

as regras traçadas no art. 20 do Código de Processo Civil”. (N.U 

0016811-48.2006.8.11.0000, A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006). 

No caso dos autos, impõe-se concluir que a matéria jornalística limitou-se a 

informar fatos e reproduzir falas, não se verificando qualquer conotação 

caluniosa, ofensiva ou pejorativa à personalidade dos requerentes. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Submeto à análise 

do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 25 de março e 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006081-78.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT 24 HORAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006081-78.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA, 

LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: MT 24 HORAS Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que os autores alegam que foram alvo de publicação 

de uma matéria jornalística difamatória e injuriosa, no veículo de 

comunicação da parte reclamada, pugnando pela concessão de tutela de 

urgência para retirada da matéria correlata do ar e indenização por danos 

morais. Relatório dispensado[1]. Decido. Devido ao fato de que este 

processo é conexo aos autos nº 1006077-41.2019.8.11.0040, 

1 0 0 6 0 7 9 - 1 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 0 - 9 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 , 

1 0 0 6 0 8 4 - 3 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ,  1 0 0 6 0 8 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  e 

1006082-63.2019.2019.8.11.0040, tendo em vista que comum o pedido e 

causa de pedir, a decisão aqui proferida valerá para todos os outros. De 

início, verifica-se que a empresa requerida deixou de comparecer em 

audiência de tentativa de conciliação e, por isso, é de rigor a decretação 

de sua revelia. Não se pode olvidar, contudo, que os efeitos da revelia é 

de cunho meramente relativo. Dito isso, passo à análise do mérito. A 

indenização por danos morais é obra da Carta Magna, que definiu a 

espécie e determinou que a reparação em casos tais deverá pautar-se na 

violação da intimidade, da honra, da vida privada ou ainda da imagem das 

pessoas. Compulsando os autos, entendo que não restou caracterizado o 

animus difamandi ou injuriandi da ré, impondo a conclusão de que a 

reportagem limitou-se a narrar fatos de que se tomou conhecimento, visto 

que apenas reproduziu as informações prestadas por terceiro, o 

ex-deputado Mauro Savi. Ressalta-se que a liberdade de informação 

jornalística em qualquer veículo de comunicação social somente está 

sujeita a restrições impostas pelo próprio texto constitucional. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- LIBERDADE DE IMPRENSA - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há abrigo para pedido 

indenizatório com base na existência de suposto dano moral quando a 

notícia veiculada retrata fatos sem qualquer pecha difamatória, caluniosa 

e/ou injuriosa mas, ao contrário, no estrito limite do dever de informar. 2. 

Não há que se falar em redução da quantia fixada a título de honorários 

advocatícios quando estes são arbitrados conforme as regras traçadas 

no art. 20 do Código de Processo Civil”. (N.U 0016811-48.2006.8.11.0000, 

A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006). No caso dos autos, impõe-se 

concluir que a matéria jornalística limitou-se a informar fatos e reproduzir 

falas, não se verificando qualquer conotação caluniosa, ofensiva ou 

pejorativa à personalidade dos requerentes. DISPOSITIVO. Ante o exposto 

e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Outrossim, decreto a revelia da requerida, consoante 

art. 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Submeto à análise do MM Juiz de 

Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 25 de março e 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000148-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000148-95.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: MIRIAM DE OLIVEIRA SOUSA Vistos etc. Compulsando 

os autos se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não 

houve a localização do executado e/ou bens para serem penhorados. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006227-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIBRAS SORRISO INDUST. E COM. DE PISCINAS E CAIXAS D. AGUA EIRELI 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006227-22.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FIBRAS SORRISO INDUST. E COM. DE PISCINAS E CAIXAS D. 

AGUA EIRELI - ME Vistos, etc. Trata-se de ação em que o autor alega que 

adquiriu da requerida uma piscina no valor de R$ 15.500,00, tendo pago 

quase sua totalidade, no entanto, ante o atraso na entrega, optou por 

outra de custo menor, só que a ré deixou de abater a quantia paga. Por 

isso, requer a restituição de valor e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. Restou comprovado 

nos autos o pedido de alteração do modelo/tamanho da piscina 

originalmente adquirida pelo autor, conforme documentos de ID 23466487 

e ID 29604274. Entretanto, em que pese se tratar de produto menor e, 

portanto, possivelmente com valor inferior, não há nos autos comprovação 

do preço real da piscina que fora adquirida por último, tal como: nota fiscal, 

recibo, contrato, entre outros. Cumpre ressaltar que os danos materiais 

não são presumíveis, cabendo à parte autora comprovar os efetivos 

prejuízos sofridos com a aquisição/troca de produto com tamanho inferior, 

o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, o pedido de restituição de 

valor não merece procedência. Com relação aos danos morais, é pacífico 

em nossa jurisprudência que, salvo em situações excepcionais, o simples 

inadimplemento contratual, por si só, não permite a presunção de 

ocorrência do dano moral. Nesse sentido, julgados do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento contratual não acarreta danos 

morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar 

danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá 

margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Precedentes” (AgRg no REsp 1132821, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 29/03/2010). No caso sub judice, houve, sim, inadimplemento 

contratual. Entretanto, embora o fato possa ter acarretado ao autor certo 

desgosto e desconforto, a contratação não lhe foi imposta. Cuidou-se de 

acerto de vontades. Ademais, não há provas de que o fato causou 

infortúnios tais que passassem da esfera do mero aborrecimento, ônus 

que cabia ao requerente, a teor do art. 373, I, do CPC. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os 

pedidos formulados em inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001024-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001024-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELISIANE BOTTEGA 

REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Vistos, etc. Trata-se de 

ação em que a parte autora pretende o recebimento do crédito no valor de 

R$ 47.786,48, representado pela nota promissória emitida pela requerida. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. Verifica-se que, de fato, o 

débito encontra-se prescrito. Explico. Escoado o prazo executivo da nota 

promissória, é possível o ajuizamento de duas outras ações: a de 

locupletamento ilícito, no prazo de 03 (três) anos, e a monitória em até 05 

(cinco) anos a contar do vencimento (Súmula 504 do STJ). No caso em 

apreço, o título foi emitido em 2010, com vencimento em 23/09/2011 e, por 

isso, foi atingido pela prescrição. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo 

que consta nos autos, acolho a preliminar de prescrição e, nos termos do 

art. 487, II, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONES NASCIMENTO MIRANDA (REQUERENTE)

MARINES DE JESUS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MANZANO DOS SANTOS LAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006304-31.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARINES DE JESUS LEMOS, 

RONES NASCIMENTO MIRANDA REQUERIDO: FABIANA MANZANO DOS 

SANTOS LAGO Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende o ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que pela dinâmica do acidente de trânsito, descrita no 

BO de IDs 23685337 a 23687050, resta demonstrada culpa exclusiva da 

requerida pela colisão, vez que, desatendendo o disposto nos arts. 29, II, 

e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, ocasionou o abalroamento entre os 

veículos por não observar distância segura da autora que seguia a frente. 

A requerida não se desincumbiu do ônus da prova de fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito da autora, pois, conquanto alegue que a 

mesma tenha frenado seu veículo de forma abrupta, inexiste nos autos 

qualquer prova capaz derruir a presunção de veracidade constante do 

boletim de ocorrência de trânsito. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE 

– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO”. (TJMS. N/A n. 0001489-50.2019.8.12.0017, 

Nova Andradina, 3ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Francisco 

Vieira de Andrade Neto, j: 05/02/2020, p: 06/02/2020). Ademais, eventual 

irregularidade na documentação de trânsito da autora deverá ser punida 

na esfera administrativa e, por si só, não exclui a culpa da ré pelo 

ocorrido. Nesse sentido, presentes os elementos essenciais da 

responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causal, 

mostra-se cabível a condenação da ré pelos danos materiais suportados 

pelos requerentes, os quais somam a quantia de R$ 5.166,00, conforme 

documentos de ID 23685334 e 23685335. No tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo ser improcedente, na medida em 

que não há provas de que houve lesão aos direitos personalíssimos dos 

requerentes, ônus que lhes incumbia provar, nos termos do art. 373, I, do 

CPC. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos 

materiais aos requerentes no valor de R$ 5.166,00 (cinco mil e cento e 

sessenta e seis reais), com correção monetária do INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a incidirem desde o acidente de trânsito, consoante 

Súmulas 43 e 54 do STJ. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008088-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1008088-43.2019.8.11.0040 Reclamante: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

Reclamado: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004053-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FERNANDES GABRIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004053-74.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SILVANI APARECIDA 

FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME EXECUTADO: RENATA 

FERNANDES GABRIEL Vistos etc. Compulsando os autos se constata que 

o exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a localização do 

executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO FERREIRA ALMEIDA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001869-48.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA 

ALMEIDA TELES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. De início, rejeito as 

preliminares arguidas, tendo em vista que é necessária a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora, porquanto impossível provar fato 

negativo, além disso, a inicial está acompanhada dos documentos 

necessários ao julgamento da lide. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Restou demonstrado pela requerida que o autor contratou e utilizou os 

serviços prestados, conforme inferem-se dos contratos de ID 29692164 e 

ID 29692169, além de que não há nos autos comprovação de os valores 

cobrados destoam dos planos contratados, já que trata-se de contratos 

diferentes. Ademais, não existe prova do pedido de cancelamento dos 

contratos, ônus que incumbia exclusivamente ao requerente, nos termos 

do art. 373, I, do CPC. Há que se dizer, o requerente sequer impugnou os 

documentos apresentados pela empresa demandada, o que imprime 

veracidade aos fatos alegados pela ré. Destarte, entendo que restou 

comprovada a licitude dos débitos negativados, tendo a empresa ré agindo 

em exercício regular do direito, não existindo danos morais a serem 

indenizados. Logo, o pedido contraposto é procedente. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o RECLAMANTE ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de R$ 1.000,00. 

Outrossim, julgo procedente o pedido contraposto. Considerando a 

condenação do reclamante como litigante de má-fé, condeno-o no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

R$1.000,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008765-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DE CARVALHO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1008765-73.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: MS CLINICA ODONTOLOGICA 

LTDA - ME EXECUTADO: RAIMUNDO DE CARVALHO GOMES Vistos etc. A 

parte reclamante foi devidamente intimada para apresentar o título 

executivo extrajudicial à secretaria, no prazo de 05 dias, a fim de que 

fosse devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme 

Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção, contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, razão pela qual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002445-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELIPE MORELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SAMARA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002445-07.2019.8.11.0040 Reclamante: MARCELO FELIPE MORELO 

Reclamado: BRUNA SAMARA COSTA Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006596-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIAS CARNEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006596-16.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIAS CARNEIRO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a parte 

autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. Relatório 

dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autor e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor final 

e prestadora de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Asseverada tal premissa, passo à análise do 

mérito. Restou demonstrado nos autos que a requerida inscreveu 

indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por 

suposta dívida, porquanto os áudios de ID 24061651 e 24061654 provam 

que não existem débitos em nome do autor junto à ré, tendo em vista a 

desistência do curso no primeiro semestre do ano de 2014. Assim, a ré 

não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança e que a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito foram devidas, ônus que lhe incumbia, 

por força do art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de indenização 

por danos morais, entendo que se vislumbra dano extrapatrimonial a ser 

reparado, tendo em vista que os fatos narrados geraram abalo emocional, 

desgosto e desprestígio pessoal causado à vítima. Destarte, por se tratar 

de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir que a comprovação do dano 

moral seja feita pelos mesmos meios utilizados para a demonstração do 

dano material. Em casos como o que se apresenta, o dano moral está 

ínsito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato danoso, ipso 

facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, 

uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência 

comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 
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AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – 

CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE 

JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Por outro lado, convém salientar que o critério de fixação do 

valor da indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem 

servir de fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores 

abaixo do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a 

indenização deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu 

efeito lesivo, tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas 

das partes. Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do 

dano decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a 

liminar concedida ao autor (ID 24063773), tornando-a definitiva em todos 

os seus termos; b) Declarar a inexistência do débito levado à negativação; 

c) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao requerente no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, desde a 

publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito 

extracontratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto 

com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005201-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANES FURST BERTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1005201-23.2018.8.11.0040 

IVANES FURST BERTON AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado sustenta que não são 

cabíveis honorários advocatícios à no cumprimento de sentença. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, razão assiste o executado. Isso 

porque, nos termos do Enunciado nº 97, do FONAJE, não são cabíveis 

honorários advocatícios previstos no art. 523 do NCPC, em cumprimento 

de sentença do Juizado Especial. Posto isso, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo executado, reconhecer 

como indevida a execução de honorários advocatícios, JULGANDO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006697-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO PAZINATO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006697-53.2019.8.11.0040. INTERESSADO: ANILDO PAZINATO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$ 3.867,85 e R$ 1.269,90. Requer a 

declaração da inexistência de tais débitos, danos morais e restituição em 

dobro do valor cobrado. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De 

início, verifica-se que autor e requerida inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidor final e fornecedora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a 

consequente inversão do ônus da prova em favor da demandante, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, vez que a requerida, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças por si realizadas. Quanto 

ao pedido de prova pericial, solicitado pela requerida, verifica-se ser 

incompatível com a ritualística imposta pela Lei nº 9.099/95, haja vista se 

tratar de meio de prova complexo, além de que foi realizado laudo pericial 

pelo INMETRO (ID 30176902). Dito isso, passo à análise do mérito. Nesta 

toada, da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que a ré se desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos 

autos a existência de irregularidade no medidor de energia do reclamante 

(ID 30176902). Ademais, é de fácil percepção que após a correção da 

irregularidade, houve aumento do consumo de energia elétrica na unidade 

consumidora do autor, consoante histórico de consumo (ID 30176892), 

circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca da deficiência 

técnica no medidor. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 
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elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018). “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017). No que toca ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que é improcedente, pois, da narrativa autoral, não 

se vislumbra qualquer ofensa aos direitos personalíssimos da requerente, 

ainda mais quando comprovou-se que havia irregularidade na UC de sua 

residência e, portanto, a ré agiu em exercício regular do direito ao lançar a 

cobrança questionada. Por fim, descabe o pedido de restituição em dobro 

do indébito, pois constatou-se que os débitos são devidos, o que leva ao 

acolhimento do pedido contraposto. Destarte, a improcedência dos 

pedidos contidos na exordial é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Outrossim, julgo procedente o pedido contraposto. 

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010296-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUI ALZIRO HEIDMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MASTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010296-17.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ARDUI ALZIRO HEIDMANN 

EXECUTADO: NATALINO MASTELLA Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o feito tramita há mais de 05 anos sem que tenha sido 

localizados bens para serem penhorados para quitação da dívida. 

Outrossim, se constata que o exequente, devidamente intimado para dar 

andamento processual, quedou-se inerte. Posto isso, JULGO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se 

com a baixa das penhoras via Renajud. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006522-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006522-59.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: SUELI TEIXEIRA EXECUTADO: 

NILTON RODRIGO RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos 

se constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a 

localização do executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006617-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006617-89.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação pretendendo a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em 

que a parte autora alega que seu nome foi negativado indevidamente. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, verifica-se que autor e 

requerida inserem-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor final 

e prestadora de serviço, sendo de rigor, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. De início, rejeito as preliminares arguidas, tendo 

em vista que é necessária a inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora, porquanto impossível provar fato negativo, além disso, a inicial 

está acompanhada dos documentos necessários ao julgamento da lide. 

Asseveradas tais premissas, passo à análise do mérito. Restou 

demonstrado nos autos que a requerida inscreveu indevidamente o nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida, porquanto 

não comprovada a regularidade dos débitos, ônus que lhe incumbia, por 

força do art. 373, II, do CPC. No tocante a condenação de indenização por 

danos morais, entendo que se vislumbra dano extrapatrimonial a ser 

reparado, tendo em vista que os fatos narrados geraram abalo emocional, 

desgosto e desprestígio pessoal causado à vítima. Destarte, por se tratar 

de algo imaterial ou ideal, não se pode exigir que a comprovação do dano 

moral seja feita pelos mesmos meios utilizados para a demonstração do 

dano material. Em casos como o que se apresenta, o dano moral está 

ínsito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato danoso, ipso 

facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, 

uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência 

comum. Nesse sentido: “EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – 

CONTRATO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE 

JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 
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demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Por outro lado, convém salientar que o critério de fixação do 

valor da indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem 

servir de fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores 

abaixo do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a 

indenização deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu 

efeito lesivo, tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas 

das partes. Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do 

dano decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial, para o fim específico de: a) Declarar a inexistência 

da relação jurídica e inexigibilidade dos débitos levados à negativação; b) 

Condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao requerente no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção do INPC, desde a 

publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito 

extracontratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto 

com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006814-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKOLL OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006814-44.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MAYKOLL OLIVEIRA DANTAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. De início, rejeito as 

preliminares arguidas, tendo em vista que é necessária a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora, porquanto impossível provar fato 

negativo, além disso, a inicial está acompanhada dos documentos 

necessários ao julgamento da lide. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Restou demonstrado pela requerida que o autor contratou e utilizou os 

serviços prestados, conforme infere-se relatório de chamadas em anexo 

(ID 30470324). Além disso, o requerente sequer impugnou 

especificamente os documentos apresentados pela empresa demandada, 

o que imprime veracidade aos fatos alegados pela ré. Destarte, entendo 

que restou comprovada a licitude do débito negativado, tendo a empresa 

ré agindo em exercício regular do direito, não existindo danos morais a 

serem indenizados. Por fim, deixo de condenar o requerente em litigância 

de má-fé, vez que não demonstrado ardil necessário a impor tal 

reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DA SILVA HANRIQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000294-39.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: BRUNA BEAL EXECUTADO: 

CESAR DA SILVA HANRIQUE Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005627-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEUSENTINELA TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE SERVICOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005627-98.2019.8.11.0040 Reclamante: MEUSENTINELA TECNOLOGIA E 

INTERMEDIACOES DE SERVICOS EIRELI Reclamado: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação 

omissão, eis que não analisou todas os documentos e argumentos 

apresentados pelo embargante nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 
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dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, ao contrário do alegado pelo embargante, a 

sentença restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do 

embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o 

entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU 

OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença invectivada em sua 

integralidade. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006820-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEROMILTON AUGUSTO DORNAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006820-51.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GEROMILTON AUGUSTO 

DORNAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

em que se busca a condenação da reclamada em danos morais e 

declaração de inexistência de débito, sob a alegação de que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. De início, rejeito as preliminares arguidas, 

tendo em vista que é necessária a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, porquanto impossível provar fato negativo, além disso, a 

inicial está acompanhada dos documentos necessários ao julgamento da 

lide. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a 

validade do débito ora apontado em nome do reclamante, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser reconhecida como 

inexistente o débito que ensejou a negativação do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome 

do autor foi negativado em decorrência de indébito, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...)”. (TJMT - Turma Recursal Única. RI 

104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). Porém, 

considerando que o autor possui outras anotações no cadastro de 

inadimplentes, embora posteriores a do protesto, objeto dos autos, é se 

aplicar, subsidiariamente, o disposto na Súmula 385 do STJ, eis que não 

há que se falar em danos causados a um nome/CPF que se encontra mais 

do que maculado com diversas anotações existentes. DISPOSITIVO. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NA INICIAL, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa do referido 

débito, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de 

R$500,00; bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 26 de março de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (REQUERENTE)

SYMONNE DEMKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003600-45.2019.8.11.0040 Reclamante: SYMONNE DEMKOSKI e outros 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença 

prolatada, sob a alegação erro material ao descrever a fatura de setembro 

de 2017 como setembro de 2019; equívoco em considerar o TOI (Termo de 

Ocorrência e Inspeção) datado em 20/08/2019 como se fosse referente a 

troca do medidor realizada em 08/04/2019, bem como omissão quanto a 

má-fé da requerida em trocar o medidor sem informar à embargante. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito 

entendo que a pretensão merece prosperar, em parte, tão somente no que 

toca ao erro material, relativo à expressão em que conste setembro/2019, 

leia-se setembro/2017. Quanto a alegação de erro material referente a 

troca do medidor realizada em 08/4/2019, em nenhum momento na 

sentença ficou consignado que o mesmo foi entregue à embargante, mas 

tão somente que o mesmo encontra-se ilegível, o que torna impossível 

analisar a constatação realizada pelos funcionários da requerida no 

momento da inspeção e troca do relógio medidor Por fim, no que toca à 

omissão de manifestação quanto a má-fé da embargada, inexiste omissão 

no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, sendo 

certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de declaração é 

do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o 

entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 

45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 

16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA 

REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto enfrentado todas as matérias, a 

mera rediscussão do julgado não se convola em omissão, contradição ou 

obscuridade, não se enquadrando dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 

9.099/95. (...) Embargos Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. 

Embargos de Declaração nº.: 0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO, tão somente 

para retificar onde consta a expressão setembro/2019, leia-se 

setembro/2017, mantendo a sentença invectivada em sua integralidade. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-59.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO HIROSHI SATO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003612-59.2019.8.11.0040 Reclamante: ROGERIO HIROSHI SATO 

Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de que as 

telas sistêmicas possuem valor probatório da relação jurídica entre as 

partes. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, ficou 

devidamente demonstrado nos autos, pelos documentos juntados pelo 

embargado, a falha no serviço prestado pela embargante, eis que “pelos 

protocolos apresentados, verifica-se que o pedido de cancelamento das 

linhas (16) 3384-1192 e (16) 3382-7195 foi feito em setembro de 2018, 

entretanto, o autor continua a sofrer descontos em sua conta bancária 

decorrentes de tais linhas”. Posto isso, a decisão restou devidamente 

fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo 

omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, 

sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. 

ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, 

DJE 16/06/2014). Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA 

REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 125 DO FONAJE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto enfrentado todas as matérias, a 

mera rediscussão do julgado não se convola em omissão, contradição ou 

obscuridade, não se enquadrando dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 

9.099/95. (...) Embargos Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. 

Embargos de Declaração nº.: 0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

decisão invectivada em sua integralidade. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

ILO POZZOBON (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JULINHO DE 

MATTOS Reclamado: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP e 

outros (2) Processo nº. 1001969-66.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001027-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YURI DE SOUZA LINKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1001027-34.2019.8.11.0040 

YURI DE SOUZA LINKOSKI UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003286-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLI LUIZ TROMBETTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003286-02.2019.8.11.0040 Reclamante: OLI LUIZ TROMBETTA JUNIOR 

Reclamado: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da 

sentença prolatada, sob a alegação de contradição na sentença que 

limitou o valor da estadia ao valor do frete. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, conforme fundamentado em sentença, o art. 15, 

da Lei n.11442/07, prevê que “quando não definida no contrato ou 

conhecimento de transporte, a responsabilidade por prejuízos resultantes 

de atraso na entrega é limitada ao valor do frete”, sendo que in casu, não 

houve a estipulação em contrato dos prejuízos resultantes de atraso na 

entrega da mercadoria, e, embora o período de permanência para 

descarregamento do caminhão tenha extrapolado o limite inserto no §5º do 

artigo 11 da Lei 11.442/2007 (cinco horas), perfazendo o total de 

R$3.536,44, fato é que o valor do frete foi estipulado em R$808,94 (Num. 

20220770), devendo, portanto, o valor das estadias serem limitadas ao 

valor do frete. Posto isso, a decisão restou devidamente fundamentada, 

apesar da discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e 
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sim contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) 

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com 

ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE – 

OMISSÃO OU OBSCURIDADE – MERA REDISCUSSÃO - PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 125 DO FONAJE – EMBARGOS REJEITADOS. Tendo o voto 

enfrentado todas as matérias, a mera rediscussão do julgado não se 

convola em omissão, contradição ou obscuridade, não se enquadrando 

dentro do que delimita o artigo 48 da Lei 9.099/95. (...) Embargos 

Rejeitados. (TJMT - Turma Recursal Única. Embargos de Declaração nº.: 

0506128-08.2014.811.0001. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 

J. 23/10/2017, DJE 08/11/2017) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003669-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEMOS DE CAMARGO (REQUERENTE)

PRO WORK ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO OAB - RS115163 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003669-77.2019.8.11.0040. REQUERENTE: PRO WORK ESCRITORIOS 

COMPARTILHADOS LTDA, RENATO LEMOS DE CAMARGO REQUERIDO: 

RN COMERCIO VAREJISTA S.A, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de omissão, 

pois não analisou o pedido de condenação da embargada Energisa em 

danos morais ao autor, pessoa física. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, 

constata-se pela sentença proferida nos autos que não houve analise do 

pedido de condenação da requerida Energisa em danos morais ao autor, 

pessoa física. Sendo assim, acrescento ao dispositivo da sentença os 

seguintes termos: Quanto aos danos morais ao autor, pessoa física, tenho 

que os mesmos são indevidos. Isso porque, o simples fato do autor, 

pessoa física, ter que se deslocar junto à requerida para solicitar a 

religação da energia, por si só, não configuram danos morais, passíveis 

de indenização. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelas reclamantes, não configuram causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO, tão 

somente, para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS 

MORAIS AO AUTOR, PESSOA FÍSICA. PASSA A PRESENTE DECISÃO 

FAZER PARTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 

9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002596-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO BISPO CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

SR SUPERMERCADO E ATACADO LTDA - ME (EXECUTADO)

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002596-07.2018.8.11.0040 Reclamante: SAULO BISPO CHAVES 

Reclamado: CIELO S.A. e outros (2) Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença em que o reclamado Bradesco se insurgiu sob a alegação de 

excesso de execução, bem como de que teria efetuado o pagamento de 

sua cota parte da condenação (Num. 11628170). O reclamante 

reconheceu o pagamento do valor relativo aos honorários advocatícios de 

sucumbência, indicando, contudo que há valores remanescentes relativo à 

condenação em danos morais que devem ser adimplidos por qualquer dos 

réus em razão da condenação solidária (Num. 28337200). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a impugnação deve ser parcialmente 

acolhida, visto que o exequente reconhece o pagamento parcial do débito 

excutido. No mais, não assiste razão ao reclamado, ante o teor do 

disposto nos artigos 264 e 275, do Código Civil, a saber: Art. 264. Há 

solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, 

ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda 

(grifo nosso). Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de 

alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o 

pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam 

obrigados solidariamente pelo resto (grifo nosso). Sendo assim, 

analisando a sentença se verifica que houve condenação solidária, 

podendo, o credor exigir o crédito totalmente de um dos devedores, na 

forma prevista em lei. Ademais, aquele que efetuar o pagamento integral, 

poderá se valer do disposto no artigo 283, do CC, in verbis: Art. 283. O 

devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um 

dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do 

insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de 

todos os co-devedores (grifo nosso). Posto isso, ACOLHO 

PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

manejado, RECONHECENDO o pagamento PARCIAL DO DÉBITO, consoante 

depósitos realizados em Num. 23909404 e 25958099 – p. 2, homologando 

o VALOR do saldo REMANESCENTE indicado pelo executado BRADESCO 

em Num. 26629556 – p. 9 (R$ 1.214,87), indicando a possibilidade de 

cobrança, do saldo remanescente, referente aos danos morais, de 

qualquer das devedoras, dada a responsabilidade solidária estabelecida 

em sentença. No mais, considerando se tratar de depósitos voluntários 

(Num. 23909404 e 25958099), intime-se o exequente para indicar os 

dados bancários para imediato levantamento. Com o trânsito em julgado, 

considerando o depósito do valor discutido, à título de garantia do Juízo 

(Num. 26629561), DETERMINO O LEVANTAMENTO DO SALDO 

REMANESCENTE AO CREDOR (R$ 1.214,87 com seus acréscimos), 
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restituindo-se o REMANESCENTE ao EXECUTADO Bradesco, mediante 

observância dos dados bancários indicados no feito. Sem prejuízo, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito com relação ao 

prosseguimento do feito (condenação exclusiva do SR - danos materiais), 

voltando-me os autos conclusos. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 2309-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167312 Nr: 7379-53.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA ANGELICA MACHADO RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277961 Nr: 7375-74.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7375-74.2018.811.0055 – Código 277961.

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbra-se que á fl. 179 fora nomeado como 

perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento para a realização da 

perícia.

Ás fls. 191/193 fora juntado aos autos o laudo do perito e impugnado pelo 

exequente (fl. 194), alegando erro material na data constante em que fora 

realizada e requerendo a nomeação de outro perito, bem como a 

realização de uma nova perícia.

Considerando o exposto acima, indefiro o pedido de fls. retro, visto que o 

referido laudo não é indiferente a presente demanda e que está de acordo 

com os fatos e documentos apresentados nos autos pelo requerente.

Adiante, apesar do presente erro material acerca da data da realização da 

perícia (fl. 193), a mesma não acarreta prejuízos ao processo e não 

demonstra a necessidade da realização de uma nova perícia.

Intime-se a requerida para que manifeste acerca do laudo do perito 

médico, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 6603-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDICE LISBOA DA SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 6603-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDICE LISBOA DA SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários para transferência de valores. Outrossim, tendo em vista 

a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, excepcionalmente, 

a petição poderá ser enviada para o e-mail tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo 

comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 99608-1136 acerca do envio da 

petição, conforme horário regular de atendimento da secretaria, ou seja 

das 12h00min às 19h00min, a qual deverá ser assinada e digitalizada em 

arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 6603-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDICE LISBOA DA SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários para transferência de valores. Outrossim, tendo em vista 

a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, excepcionalmente, 

a petição poderá ser enviada para o e-mail tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo 

comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 99608-1136 acerca do envio da 

petição, conforme horário regular de atendimento da secretaria, ou seja 

das 12h00min às 19h00min, a qual deverá ser assinada e digitalizada em 

arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129515 Nr: 8346-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ILVO LÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários do Exequente para transferência de valores. Outrossim, 

tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, 

excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131840 Nr: 1626-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE PAULA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e, 

ainda, que a petição com os dados bancários para expedição de alvará de 

levantamento de valores está apócrifa, INTIMO o Exequente para que, no 

prazo de 5 dias, indique dados bancários para transferência de valores. 

Outrossim, tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta 

secretaria, excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155580 Nr: 4205-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDINA RAIMUNDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e, 

ainda, que a petição com os dados bancários para expedição de alvará de 

levantamento de valores está apócrifa, INTIMO o Exequente para que, no 

prazo de 5 dias, indique dados bancários para transferência de valores. 

Outrossim, tendo em vista a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta 

secretaria, excepcionalmente, a petição poderá ser enviada para o e-mail 

tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 

99608-1136 acerca do envio da petição, conforme horário regular de 

atendimento da secretaria, ou seja das 12h00min às 19h00min, a qual 

deverá ser assinada e digitalizada em arquivo PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 4865-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS, CIRINEU 

DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

SIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANA APARECIDA DO 

NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:164.516-SP, FERNANDO LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:16.182-A/MT, VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pagamento da condenação por parte do Executado, e a 

ausência de dados bancários para expedição de alvará de levantamento 

de valores, INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, indique 

dados bancários para transferência de valores. Outrossim, tendo em vista 

a pandemia COVID-19 e o teletrabalho desta secretaria, excepcionalmente, 

a petição poderá ser enviada para o e-mail tse.4civel@tjmt.jus.br, devendo 

comunicar o Gestor Judiciário no fone 65 99608-1136 acerca do envio da 

petição, conforme horário regular de atendimento da secretaria, ou seja 

das 12h00min às 19h00min, a qual deverá ser assinada e digitalizada em 

arquivo PDF.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242361 Nr: 10773-63.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ABEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE OLIVEIRA, SOLIMAR DA SILVA 

LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente e condeno os requeridos ao pagamento em favor do autor nos 

termos do pedido inicial, da quantia de R$ 112.902,86, valores a serem 

atualizados pelo INPC e juros legais desde a data da apreensão do veículo. 

.A título de sucumbência condeno os requeridos ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Publique-se, intime-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às 

providências.Tangará da Serra, 25 de março de 2020Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 317193 Nr: 16610-31.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando a 

liminar deferida.Considerando o princípio da causalidade, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas e honorários ora arbitrados em 

20% do valor da causa.P.I.C. Transitada em julgado a sentença, não sendo 

realizados pedidos de cumprimento de sentença e realizado os 

procedimentos necessários para a cobrança das custas pendentes, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Tangará da Serra/MT, 25 

de março de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001132-29.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A L PEREIRA BERTOLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYORRANA TAISSA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial para apresentar demonstrativo atualizado do valor executado, do 

qual deverá excluir o valor referente a multa de 2%, ou para que anexe 

instrumento em que conste a previsão da referida multa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 320 e 321 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000012-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MIRANDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ao contador para cálculo atualizado do valor executado. Após, 

cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante do título, 

podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 do 

Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, caso não ultrapasse o valor disposto no 

art. 1º, parágrafo único da Lei 5.186/2019, será determinada a expedição 

de ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o 

ente público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 

3º, do CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento 

nº 11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Tangará da Serra, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, informar e 

comprovar (mediante juntada de laudo médico) se o tratamento solicitado 

(medicamento) é por prazo determinado ou indeterminado. Com a juntada, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 25 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Uma vez transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto 

no art. 523 do CPC, defiro o pedido para expedição de certidão para fins 

de protesto, com fundamento no art. 139, IV e art. 517, do CPC. Nos 

termos do art. 517, § 1º, do CPC, incumbirá ao exequente promover os 

atos necessários à efetivação do protesto. Sem prejuízo, com fundamento 

no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a 

inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do 

sistema SERASAJUD. Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 25692109, no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 

924, II, do CPC). Caso não haja manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-07.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Havendo condenação solidária, poderá o exequente requerer o 

cumprimento da obrigação apenas em relação a um dos executados. 

Assim, intime-se o executado MULTILASER para, no prazo de 10 dias, 

efetuar o pagamento do saldo remanescente. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABNER RAABY SOUZA BENNERT (EXECUTADO)

CELIA PAULINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA JUSTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar se 

possui interesse na realização de audiência de conciliação, requerida pelo 

reclamado. Havendo manifestação positiva, designe-se data para 

realização do ato. Caso manifeste desinteresse ou decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos para julgamento. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença em relação ao débito remanescente. Nos termos 

do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Sem prejuízo, defiro o pedido para levantamento do valor 

depositado nos autos, por tratar-se de valor incontroverso. Deverá a Sra. 
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Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Deverá o 

exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002819-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY CASSIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo, porém pelo prazo e 

30 dias, que é o suficiente para a finalidade pretendida pela reclamante e 

está em consonância com os princípios da celeridade e efetividade, 

próprios dos procedimentos dos Juizados Especiais. Findo o prazo ora 

assinalado, deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não haja 

manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. 

Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE BRAVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se se há valores depositados nos autos. Após, 

renove-se a expedição do oficio encaminhado ao empregador da 

executada, para no prazo de 10 dias, informar se estão sendo realizados 

os descontos em sua folha de pagamento, devendo, ainda, comprovar nos 

autos o cumprimento da medida ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ALVES CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos 

demonstrativo atualizado do valor executado, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002757-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON QUEIROZ DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 
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Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 30541299, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, localizada no endereço informado nos 

autos, para que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder 

Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exeqüendo (R$ 

2.498,30). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Caso 

a diligência seja inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas INFOJUD. Com relação ao pedido de buscas no 

SIEL, deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Em relação demais 

pedidos, tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas 

disponibilizadas ao Juízo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às 

empresas elencadas pela. Com as informações (extrato anexo), intime-se 

o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas INFOJUD. Com relação ao pedido de buscas no 

SIEL, deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Em relação demais 

pedidos, tendo em vista a utilização das ferramentas eletrônicas 

disponibilizadas ao Juízo, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às 

empresas elencadas pela. Com as informações (extrato anexo), intime-se 

o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001209-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE TELES DE MENEZES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo diligência no sentido de localizar o endereço do 

executado no sistema INFOJUD. Com a informação (extrato anexo), 

INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001183-40.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE FERREIRA DA 

SILVA, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Pretende o exequente o cumprimento de sentença para que o 

executado seja intimado a pagar o valor de R$ 32.134,92 por meio de RPV. 

Em 09/09/2019 entrou em vigor a Lei Municipal nº 5.186 na qual dispõe 

sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Tangará da 

Serra/MT, nos termos do art. 100, §3º e § 4º da Constituição Federal pelo 

sistema de RPV. Dispõe o art. 1º, parágrafo único da referida Lei: Para 

fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações 

cujo valor corresponde até o teto da maior remuneração da Previdência 

Social. Atualmente, o valor que dispõe a Lei é de R$ 5.839,45, ou seja, 

valor bem inferior ao da execução ora pleiteada. Assim, antes de deliberar 

sobre o pedido de cumprimento de sentença, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 10 dias, manifestar se pretende o prosseguimento da ação 

pelo sistema de RPV ou se pretende que a execução seja satisfeita por 

meio do regime de precatório. Deverá consignar que, caso pretenda o 

prosseguimento da execução para o pagamento por meio de RPV estará 

renunciando a todo o crédito excedente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-22.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Defiro o pedido alternativo formulado pelo reclamante no item “c” 

da petição do ID 27671567, considerando que a Fazenda Pública Municipal 

já foi citada e inclusive intimada em outras oportunidades para satisfazer a 

obrigação e deixou escoar o prazo sem manifestação. Sem prejuízo, em 

cumprimento ao que determina o art. 115, § 6º, da Resolução nº 

115/2010-CNJ, e para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 

do art. 100 da Constituição Federal, intime-se o órgão de representação 

judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência 

de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 

da Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Não havendo manifestação e certificado o não 

oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório de precatório ao 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça (CF, art. 100; CPC, art. 

910, parágrafo único, do CPC de 2015). Após, intime-se o executado para, 

no prazo improrrogável de 10 dias, proceder o recolhimento junto ao 

SERRAPREV dos encargos previdenciários, conforme requerido no item 

“b”. Após, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação do 

recurso do Id 17473037. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Tangará da Serra, 18 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010905-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 10403911. Oficie-se conforme requerido. 

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, requererem o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010905-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004432-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE VIOTO (REQUERENTE)

JAIR DE JESUS FERRER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número da Carta Precatória: 

1004432-33.2019.8.11.0055 – PJe Reclamante: JAIR DE JESUS FERRER e 

MÁRCIO JOSÉ VIOTO Reclamado: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA. Data e Horário: 04 de março de 2020, 13h30(MT) PRESENTES Juiz 

de Direito: Dr. ANGELO JUDAI JUNIOR OCORRÊNCIAS Aberta a audiência 

foi constatado que ninguém se fez presente. Realizada consulta junto ao 

site do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi possível verificar 

que o processo de origem foi extinto sem resolução do mérito, conforme 

cópia que segue anexa. DELIBERAÇÕES Em seguida, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão: Vistos. Tendo em vista que o processo, na origem, já foi 

extinto, prejudicada a realização deste ato, devolvam-se os autos ao Juízo 

deprecante, com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se. Nada mais. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 
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neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-02.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE GOMES CLARINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001192-02.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CLARICE GOMES 

CLARINDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA CRISTINNA 

RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 21/09/2020 Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 26 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-69.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA VALADARES DE OLIVEIRA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO ROSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001194-69.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROBERTA 

VALADARES DE OLIVEIRA EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KATIA CRISTINNA RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: ERIVALDO 

ROSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 26 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FRANCISCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDE VAGNER FIRST (REQUERIDO)

EDMILSON FIRST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há nos autos, s. m. j., informação sobre o CPF do executado, 

o que torna impossível o atendimento do pedido formulado no ID 29231654. 

Assim, intime-se a exequente a fim de que, em 10 (dez) dias, informe o 

número do CPF do executado, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 26 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001511-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LELES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a manifestação do ID 30675282, expeça-se ofício 

requisitório de precatório ao Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100; CPC, art. 910, parágrafo único, do CPC de 2015). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 26 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamado para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

os documentos juntados no ID 20017857. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para julgamento. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA MARASCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BALY DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a providência pleiteada pela exequente do ID 

30637472; primeiro porque nessa fase processual não há mais que se 

falar em citação - cumprimento de sentença; por outro lado porque o 

executado já foi devidamente intimado da decisão do ID 17954887 (ID 

24819129). Outrossim, considerando que não há informação quanto ao 

endereço preciso onde pode ser localizado o bem restrito no ID 

295501316, não há como dar cumprimento à decisão do ID 29550126. 

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Havendo informação sobre o endereço 

atualizado do executado, cumpra-se a decisão do ID 29550126. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, ao arquivo. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

26 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDSON CANDIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(15 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 26 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010099-51.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDEMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGO KOVALSKI (EXECUTADO)

IVONETE MARIA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO (EXECUTADO)

IVONETE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO OAB - MT9740/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder a exclusão da restrição pendente 

sobre o veiculo descrito no ID 6281338 (extrato anexo). Contudo, no ID 

6280900 não consta restrição; no ID 6280908 somente a extrato de 

pesquisa; no ID 6280918 restrição inserida pelo Juízo da Primeira Vara 

Cível de Tangara da Serra; no ID 6280929 somente extrato de pesquisa; 

no ID 6280939 não há inserção de restrição (veículo com alienação 

fiduciária); no ID 6280949 não há inserção de restrição (veículo com 

alienação fiduciária); no ID 6280960 somente extrato de pesquisa; no ID 

6280973 somente extrato de pesquisa; no ID 6281329 não há inserção de 

restrição (veículo com alienação fiduciária); no ID 6281345 somente 

extrato de pesquisa; no ID 6281358 somente extrato de pesquisa; no ID 

6281365 somente extrato de pesquisa; no ID 6281374 somente extrato de 

pesquisa, não havendo qualquer restrição a ser baixada. Caso nada mais 

seja requerido, ao arquivo com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SL INDUSTRIA METALURGICA E DE PRE-MOLDADOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102820 Nr: 1663-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR TEREZINHA MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o 

Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora de bens, inclusive na 

residência do executado, devendo, ainda, discriminar todos os bens 

existentes ali existentes, observando quanto ao endereço informado na 

petição de fl. 178.Uma vez efetivada com sucesso a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 3º, da Lei nº 

9.099/95. Caso não haja composição amigável, o executado poderá 
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ofertar embargos à execução em audiência.Se não forem ofertados 

embargos, poderá o credor desde logo exercer o direito de opção descrito 

no dispositivo em comento. Caso a diligência de penhora de bens seja 

infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 113349 Nr: 3539-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.Sem prejuízo da 

determinação supra, com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do 

CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do nome do executado no 

c a d a s t r o  d e  i n a d i m p l e n t e s ,  p o r  m e i o  d o  s i s t e m a 

SERASAJUD.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-53.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SENA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA OAB - MT21801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a segunda reclamada e 

que nada deve a primeira reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração 

da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de 

rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para concessão da 

tutela de urgência. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na 

provável declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do 

nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode 

olvidar que o lançamento do nome do requerente no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com 

abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de 

reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu, que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que 

devem ser evitados. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade da concessão da 

tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pela alta probabilidade de declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer negociação com a segunda empresa 

reclamada e que nada deve a primeira reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pelas empresas reclamadas. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Citem-se as partes promovidas 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 26 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002339-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 26 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000723-87.2019.811.0055 Reclamante: RITA DE CASSIA DUMINELLI 

BORTOLUZZI Reclamada: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, inexistindo vício capaz de ensejar a aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC. Rejeito ainda a preliminar de ausência de interesse de agir, 

não sendo obrigatória discussão administrativa prévia. Passo à análise do 

mérito. Alega a Reclamante que contratou financiamento com o 

Reclamado, permanecendo em débito com uma fatura por dificuldades 

financeiras, e que sofreu diversas cobranças através de ligações diárias 

e reiteradas, ultrapassando o limite do razoável, pleiteando indenização 

por dano moral. O Reclamado, em defesa, afirma que a Reclamante 

confessa que estava inadimplente o que demonstra a legalidade das 

cobranças, bem como afirma que não há provas de que todas as ligações 

são do banco reclamado. Analisado o processo e os documentos 

acostados, verifica-se que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja 

pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, 

conforme disposto no art. 6º, VIII do CDC. Denota-se que o Reclamado 

afirma que não houve abusividade, no entanto impugnou o histórico de 

ligações apresentadas de forma genérica, afirmando que não restou 

provado que todas foram realizadas por determinação deste, e ao mesmo 

tempo nem mesmo negando que tenha efetivado as diversas cobranças 

reiteradas que contém, mesmo de forma velada, intimidação da parte. 

Assim, os documentos apresentados demonstram que houve abuso, 

causando constrangimento a Reclamante. Desta feita, é incontroverso que 

o Reclamado praticou excessos desnecessários, excedendo os limites 

razoáveis, com reiteradas cobranças diárias, como no caso em concreto, 

agindo ilicitamente. Importante consignar que a ilicitude não está em uma 

ligação eventual, mas sim na sua reiteração na forma como 

insistentemente efetivada pelos atendentes. Tal conduta impõe ao devedor 

um constrangimento e uma intranquilidade que ultrapassa o mero 

aborrecimento, haja vista que o reclamado abusa de um meio de cobrança, 

que, a priori, não seria, por si só, ilícito, olvidando-se dos meios legais 

disponíveis para cobrança do débito. Ressalto, por fim, que a situação 

vivenciada pela Reclamante decorre do descaso, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido pelo Reclamado, e, sem sombra de 

dúvida, é passível de indenização. Corroborando: EMENTA – CÍVEL. 

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

AFASTADA. LIGAÇÕES DIÁRIAS E REITERADAS PARA O TELEFONE DO 

AUTOR, COBRANDO DÍVIDA PENDENTE PERANTE A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. OCORRÊNCIA DE EXCESSO EM LIGAÇÃO, PELA ATENDENTE 

PREPOSTA DA SEGUNDA RÉ. ADMISSÃO, PELO BANCO E PELA 

EMPRESA DE COBRANÇA CONTRATADA POR ELE, DAS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. PROVAS CARREADAS AO FEITO EVIDENCIAM AS 

COBRANÇAS VEXATÓRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DAS RECLAMADAS CARACTERIZADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO, PORQUANTO OBSERVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. (TJPR – 000397734201481600190 – RI – 2ª Turma 

Recursal – Publicação: 19/08/2015 – Julgamento: 18/08/2015 – Relator: 

Rafael Luis Brasileiro Kanayama). Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR o Reclamado a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a;m.a partir da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 
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substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002670-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. CRISTINA T. DELICATO - EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SALES GRAMARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002670-16.2018.8.11.0055 Reclamante: M. CRISTINA T. DELICATO 

EIRELLI ME Reclamada: ALINE SALES GRAMARIN SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência dos juizados especiais em razão da matéria sob o 

fundamento de se tratar de relação trabalhista, eis que a relação discutida 

possui natureza civil. Rejeito a impugnação ao valor da causa, a qual se 

confunde com o mérito da presente demanda. Passo à análise do mérito. 

Alega a Reclamante que atua no ramo de agência de viagens e que em 

28/08/2018 a Reclamada adquiriu pacote incluindo passagens aéreas e 

hotel com ida em 09/09/2018 e volta em 14/09/2018 para Guarulhos-SP, 

com hospedagem para o mesmo período, totalizando o valor de R$ 

1.916,00 (um mil, novecentos e dezesseis reais. Argumenta que a 

Reclamante quitou somente o valor de R$ 532,49 (quinhentos e trinta e 

dois reais e quarenta e nove centavos), permanecendo em débito com o 

valor de R$ 1.383,51 (um mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e 

um centavos). A Reclamada, em defesa, argumenta que prestava serviço 

para a Reclamante e que havia sido acordado a compensação dos valores 

com a rescisão contratual, o que não ocorreu até a presente data. 

Pugnando pela condenação da Reclamante nas penas da litigância de 

má-fé. A Reclamante, em impugnação, afirma que a Reclamada está 

agindo de má-fé e refuta o acordo. Em análise aos documentos e fatos 

constantes dos autos é possível verificar que é incontroversa a existência 

do contrato firmado, bem como que o pacote foi usufruído pela Reclamada. 

No mais, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de contrato 

firmado extrajudicialmente conforme alega a Reclamada, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos descritos na inicial. Desta feita, 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, (art. 373, II do NCPC), não demonstrando que houve o efetivo 

pagamento. No mais, é irrelevante o fato de que a Reclamante tenha 

adquirido o pacote de forma parcelada em seu cartão de crédito, pelo que 

a maneira como adquire os pacotes e os revende trata-se de gestão da 

empresa, em nada tendo de vínculo com a maneira com que os clientes 

pagarão os contratos formulados. No mais, não restou configurada a 

incidência das hipóteses constantes do artigo 80 do CPC, pelo que não 

merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé formulado por ambas as 

partes. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 1.383,51 

(um mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YALEN THIAGO SOUZA WONSOSCKY DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 
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conciliação realizada na data de 10 de março de 2020, às 09h 00 min (cf. 

ID n.30062685). Cumpre salientar, o enunciado 5 Fonaje estabelece que a 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte ré eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado seu recebedor. 

Depreende-se dos autos que a pessoa que recebeu o mandado de 

citação foi devidamente identificada (cf. ID nº 29710729). Nesse sentido, o 

entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – 

REVELIA– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – MANDADO 

ENCAMINHADO POR CORREIO AO ENDEREÇO DE DOMICÍLIO DA 

DEMANDADA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADO –APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE– VALIDADE 

DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 

8010531-66.2014.8.11.0024, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2019, Publicado 

no DJE 27/02/2019). Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte 

ré. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

290,00(duzentos e noventa reais)[5], uma vez que a parte ré adquiriu 

produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima citada 

devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. Com 

efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de 

defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

requerida no pagamento de R$ 290,00(duzentos e noventa reais), que 

deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na 

forma simples a partir do vencimento de cada obrigação e correção 

monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada obrigação. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Março 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo com os documentos 

juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MANOEL LUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 04 de março de 2020, às 15h30 min (cf. 

ID n.30129090), embora devidamente citada (cf. ID n.27394839). Neste 

contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

423,18 (quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos)[5], uma vez 

que a parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de 

pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré ao 

pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida monetariamente 

e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implica na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar a requerida no pagamento de R$423,18 (quatrocentos e vinte e 

três reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de 

cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 
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vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula 

nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo 

a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

Março 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, 

de acordo com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE KATTIELLE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 04 de março de 2020, às 16h15 min (cf. 

ID n.30130741), embora devidamente citada (cf. ID n.29876065). Neste 

contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

1.006,26 (mil e seis reais e vinte e seis centavos)[5], uma vez que a parte 

ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por 

tal razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima 

citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos 

autos, implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

requerida no pagamento de R$ 1.006,26 (mil e seis reais e vinte e seis 

centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada obrigação 

e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada 

obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 

2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Março 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo 

com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CARVALHO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 
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posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente a audiência de 

conciliação realizada na data de 05 de março de 2020, às 09h30 min (cf. 

ID n.29876752), embora devidamente citada (cf. ID n.29198217). Neste 

contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

2.770,00 (dois mil setecentos e setenta reais)[5], uma vez que a parte ré 

adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal 

razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima 

citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos 

autos, implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a 

requerida no pagamento de R$ 2.770,00 (dois mil setecentos e setenta 

reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada obrigação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada 

obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Março de 

2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Março 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo 

com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA MARIA BARBOSA SKITTBERG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que, embora a ré tenha se feito presente na 

audiência de conciliação, não houve apresentação de contestação à 

petição inicial (cf. 29965942). Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor da requerida RENATA MARIA BARBOSA SKITTBERG. 

A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora que é credora do 

valor de R$ 2.115,62 (dois mil cento e quinze reais e sessenta e dois 

centavos), referente à multa contratual de prestação de serviços. Aduz 

que a requerida descumpriu o contrato entabulado entre as partes, 

acarretando a rescisão unilateral do contrato e a cobrança da multa 

estabelecida na cláusula 6ª do referido contrato (cf. ID Nº22819092). Por 

tal razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima 

citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos 

autos, implicam na procedência do pedido, impondo-se a parte ré o 

pagamento dos danos materiais suportados pelo autor no montante 

supramencionado, na forma do art. 186 c/c 944, do Código Civil. 3. 
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DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar o requerido no pagamento de R$ 2.115,62 

(dois mil cento e quinze reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

(simples) a partir do vencimento da obrigação e correção monetária pelo 

INPC a incidir da data do vencimento da obrigação. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de Março de 2018. LIVRADA A. GAETE Juíza 

Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 20 de Março 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZENE MARIA SALGADO STOPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que, embora a ré tenha se feito presente na 

audiência de conciliação, não houve apresentação de contestação à 

petição inicial (cf.29965958). Posto isso, impõe-se a decretação de revelia 

em desfavor da requerida Rozene Maria Salgado Stopa. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora que é credora do 

valor de R$ 190,00(cento e noventa reais)[5], uma vez que a parte ré 

adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal 

razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima 

citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos 

autos, implicam na procedência do pedido, impondo-se a parte ré o 

pagamento dos danos materiais suportados pelo autor no montante 

supramencionado, na forma do art. 186 c/c 944, do Código Civil. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar o requerido no pagamento de R$ 

190,00(cento e noventa reais), que deverá ser acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, na forma (simples) a partir do vencimento 

da obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

vencimento da obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de Março de 2018. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

Março 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, 

de acordo com os documentos juntados com a petição inicial.
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CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001956-56.2018.8.11.0055 Reclamante: ADENILCA APARECIDA DE 

SOUZA Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA Reclamada: UNIÃO NORTE 

DO PARANÁ DE ENSINO LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Decreto a revelia da Reclamada UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO 

LTDA, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95. No entanto, deixo de aplicar 

seus efeitos em face do disposto no art. 345, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado 

no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a 

ação;” Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada por débito devidamente quitado. Argumenta que contratou 

curso de pós-graduação da Reclamada em 02/02/2017, curso ministrado 

no período de 06/03/2017 a 06/09/2018, no valor de R$ 363,89 (trezentos 

e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), com desconto de 40% 

pelo programa Educa Mais Brasil a mensalidade passou a ser de R$ 

218,33 (duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos). Afirma ainda 

que foi surpreendida com a inscrição dos seus dados em órgãos de 

proteção ao crédito, e, em contato com a Reclamada foi afirmado que se 

tratada de inadimplemento da fatura 09/2017, com vencimento em 

13/09/2017, a qual argumenta ter quitado em 12/09/2017, pugnando pela 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. A Reclamada, 

em defesa, alega que a Reclamante não quitou o boleto 09/2017, 

argumentando que o boleto acostado trata-se do pagamento da fatura 

09/2018, inexistindo cobrança indevida e dever de indenizar. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a provar o insucesso/o da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, conforme disposição elencada no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

restar incontroverso que a Reclamante requereu contratou com as 

Reclamadas, bem como que efetuou o pagamento da fatura 09/2017, 

conforme comprovante constante no ID. 14595846. Denota-se que a 

alegação de que o comprovante se refere à fatura 09/2018 é 

completamente descabida, pelo que consta do comprovante a data de 

pagamento como 12/09/2017, não havendo possibilidade do pagamento da 

fatura 09/2018 ter ocorrido um ano antes do vencimento. Deste modo, as 

Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia 

(NCPC, art. 373, II), não desconstituindo o comprovante de pagamento 

apresentado. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de serviço 

por parte das Reclamadas ao inscreverem os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito quitado, não sendo 

comprovada a responsabilidade desta pelos débito, conforme disposto no 

art. 14, §1º, I do CDC. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO 

DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PARTE 

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DO 

DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE PROCEDER A 

EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. CONDUTA ABUSIVA E ILÍCITA. DANO 

MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

EM R$ 9.980,00, QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 6.500,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ALÉM DE 

ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009173493, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 18-02-2020). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão 

e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. MANTENHO a liminar 

concedida no ID.. 14611125. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000445-86.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOSY MARCIO LIMA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de cobrança de 

adicional de insalubridade proposta por JOSY MARCIO LIMA DE ALMEIDA 

contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o recebimento 

dos retroativos referentes a verba de adicional de insalubridade, no 

período de setembro de 2013 até setembro de 2018, tendo em vista que o 

cargo que ocupa foi declarado insalubre em outubro de 2009 e passou a 

receber até agosto de 2013. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, alegando em síntese que no laudo pericial realizado pela 

empresa Engeserv, ficou comprovado que a atividade de motorista de 

transporte escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso, 

nos termos das NR’S nº 15 e 16, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Passa-se ao julgamento. PRESCRIÇÃO Como se 

sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifico a 

ocorrência da prescrição em relação às parcelas de janeiro de 2014 a 
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março de 2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 29/03/2019. 

Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente 

ao período anterior a 03/2014. Pois bem. Dá análise dos autos verifico que 

razão não assiste o requerente, posto que não há demonstração 

inconteste sobre as condições de trabalho do reclamante, uma vez que a 

reclamada comprova que o Município possui laudo técnico informando que 

a atividade do reclamante não sofre com qualquer agente insalubre ou 

periculoso. Neste sentido também é a jurisprudência: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RESULTOU EM CERCEAMENTO DE 

DEFESA. ACERVO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS QUE 

MOSTROU-SE EFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LAUDO 

TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO E PROVA 

TESTEMUNHAL, ESCLARECEDORES. ART. 131 DA LEI Nº 5.869/73, 

VIGENTE À ÉPOCA. PREJUDICIAL AFASTADA. PLEITO PARA 

CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO, 

POR LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SALUBRE. 

SENTENÇA MANTIDA. "O adicional de insalubridade, caracterizado como 

verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a 

agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades 

func iona is ,  con fo rme laudo  técn ico " .  (TJ -SC -  AC: 

03010249120148240054 Rio do Sul 0301024-91.2014.8.24.0054, Relator: 

Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 18/07/2017, Primeira Câmara de 

Direito Público) Além disso, da análise do disposto no art. 180 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, é possível inferir que o pagamento do 

adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou 

seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o 

local é efetivamente insalubre. Neste sentido, tendo em vista que no Laudo 

pericial ficou comprovado que a atividade de motorista de transporte 

escolar não sofre com qualquer agente insalubre ou periculoso o pedido 

inicial é improcedente. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi 

gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

qüinqüênio anterior à propositura da ação.
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(ADVOGADO(A))
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000903-06.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ELIZANEA APARECIDA DE 

NOVAES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. 

repetição de indébito proposta por ELIZANEA APARECIDA DE NOVAES em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 2.663,90 (dois mil seiscentos e 

sessenta e três reais e noventa centavos), em dobro. Tutela antecipatória 

indeferida. Dispensada audiência de conciliação. Citado, o requerido 

apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de janeiro/2015 até a presente data. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, no período de 

janeiro/2015 até a presente data. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, nos termos 

na fundamentação, OPINO pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da 

inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno, nos 

meses janeiro/2015, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre 

o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))
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IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000591-30.2019.8.11.0055. REQUERENTE: PRISCILA DA SILVA SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por PRISCILA DA 

SILVA SOARES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre gratificação natalina e 

dedicação exclusiva, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 18.758,03 (dezoito mil setecentos e cinquenta e 

oito reais e três centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada 

audiência de conciliação. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A parte Reclamante requer a restituição 

das contribuições previdenciárias do período de 03/2014 a 03/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Gratificação Natalina e valores referente a Dedicação Exclusiva, 

para o período de 03/2014 a 03/2019. Assim, porque sofreu descontos 

indevidos, alega que faz jus à restituição dos valores descontados sobre 

Gratificação Natalina e Valores referentes a dedicação exclusiva. 

Indefere-se, contudo, também o pedido de restituição dos descontos 

sobre gratificação natalina, pois a Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça sedimentou a orientação de que "embora o Superior Tribunal de 

Justiça tenha consolidado jurisprudência no sentido de que não incide 

contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio 

indenizado, por não se tratar de verba salarial, relativamente à incidência 

da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio 

indenizado, prevalece o entendimento firmado em sede de recurso 

repetitivo, de que o décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o 

salário de contribuição para fins de incidência de contribuição 

previdenciária" (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1379550/RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13.4.2015). No tocante 

a alegação de ilegalidade nos descontos sobre verbas referente a 

dedicação exclusiva, a parte ré afirma que em recente julgado o Tribunal 

de Consta do Estado de Mato Grosso realizou julgamento reconhecendo a 

legalidade da cobrança através do processo nº 15.384-2/2015, acordão 

nº 258/2017 que julgou IMPROCEDENTE a Denúncia, acerca de 

irregularidades no cálculo de aposentadoria dos professores da rede 

estadual de ensino. Pois bem. Os estados tendem a adotar o chamado 

“Regime de Previdência Complementar”, o qual foi autorizado pela Emenda 

Constitucional 20 de 1998. Segundo Frederico Amado: “A aprovação 

dessa reforma na previdência dos servidores públicos decorre de um 

movimento político que busca aproximar cada vez amis o regime 

previdenciário dos servidores públicos efetivos aos trabalhadores em 

geral” O adicional de dedicação exclusiva não constitui horas 

extraordinárias, nem cargo em comissão, também não se enquadra como 

função gratificada, conforme já decidido pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso e a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do 

Trabalho. Insta pontuar, que o adicional remunera atividade extraclasse e 

que faz parte da jornada laboral, assim, não constitui horas 

extraordinárias. A Lei Complementar Estadual 202/2004, em plena 

vigência, responsável pela diretriz do custeio do sistema previdenciário 

dos servidores efetivos do Estado de Mato Grosso pontua a base de 

cálculo para fins de desconto previdenciário: Art. 1º Fica instituído o 

sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que será custeado com 

o produto da arrecadação das contribuições previdenciárias do Estado do 

Mato Grosso e de seus servidores civis e militares ativos, inativos e 

pensionistas dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, 

fundações e universidades. Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições 

mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos 

do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do Art. 

40 e o § 1º do Art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41/03) e o Art. 4º da Emenda Constitucional nº 

41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) 

da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade; A lei 

estabelece alíquota e autoriza os descontos discutidos em juízo, o cálculo 

da contribuição previdenciária é feito através da remuneração total 

recebida pelo servidor, acrescida, da verba de dedicação exclusiva pelas 

atividades extraclasse inerentes ao cargo. A não incidência da 

contribuição previdenciária sobre dedicação exclusiva quebraria o 

equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Assim, os elementos constantes 

dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula 

nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo 

a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA OAB - MT11451-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001218-05.2017.8.11.0055. REQUERENTE: ROSINEIA DE SOUZA MATOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

ROSINEIA DE SOUZA MATOS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

gratificação natalina e dedicação exclusiva, bem como a restituição dos 

valores descontados, no importe atualizado de R$ 7.050,87 (sete mil e 

cinquenta reais e oitenta e sete centavos). Dispensada audiência de 

conciliação. Citados, os requeridos apresentaram contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A parte Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 03/2012 a 01/2016. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 
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sobre valores referente a Dedicação Exclusiva, para o período de 03/2012 

a 01/2016. Assim, porque sofreu descontos indevidos, alega que faz jus à 

restituição dos valores descontados sobre Valores referentes a 

dedicação exclusiva. Indefere-se, contudo, a alegação de ilegalidade nos 

descontos sobre verbas referente a dedicação exclusiva, tendo em vista 

eu a parte ré afirma que em recente julgado o Tribunal de Consta do 

Estado de Mato Grosso realizou julgamento reconhecendo a legalidade da 

cobrança através do processo nº 15.384-2/2015, acordão nº 258/2017 

que julgou IMPROCEDENTE a Denúncia, acerca de irregularidades no 

cálculo de aposentadoria dos professores da rede estadual de ensino. 

Pois bem. Os estados tendem a adotar o chamado “Regime de Previdência 

Complementar”, o qual foi autorizado pela Emenda Constitucional 20 de 

1998. Segundo Frederico Amado: “A aprovação dessa reforma na 

previdência dos servidores públicos decorre de um movimento político que 

busca aproximar cada vez amis o regime previdenciário dos servidores 

públicos efetivos aos trabalhadores em geral” O adicional de dedicação 

exclusiva não constitui horas extraordinárias, nem cargo em comissão, 

também não se enquadra como função gratificada, conforme já decidido 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a jurisprudência 

pacífica do Tribunal Superior do Trabalho. Insta pontuar, que o adicional 

remunera atividade extraclasse e que faz parte da jornada laboral, assim, 

não constitui horas extraordinárias. A Lei Complementar Estadual 

202/2004, em plena vigência, responsável pela diretriz do custeio do 

sistema previdenciário dos servidores efetivos do Estado de Mato Grosso 

pontua a base de cálculo para fins de desconto previdenciário: Art. 1º 

Fica instituído o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que 

será custeado com o produto da arrecadação das contribuições 

previdenciárias do Estado do Mato Grosso e de seus servidores civis e 

militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do 

Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades. Art. 2º As 

alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do Art. 40 e o § 1º do Art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o Art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos 

seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; A lei estabelece alíquota e 

autoriza os descontos discutidos em juízo, o cálculo da contribuição 

previdenciária é feito através da remuneração total recebida pelo servidor, 

acrescida, da verba de dedicação exclusiva pelas atividades extraclasse 

inerentes ao cargo. A não incidência da contribuição previdenciária sobre 

dedicação exclusiva quebraria o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide condenação 

em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMED RACHID HUSSEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001626-25.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MOHAMED RACHID HUSSEIN 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por MOHAMED 

RACHID HUSSEIN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno e de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 12.466,64 (doze mil quatrocentos e sessenta e 

seis reais e sessenta e quatro centavos), em dobro. Tutela antecipatória 

indeferida. Dispensada audiência de conciliação. Citado, o requerido 

apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de 07/2014 a até 07/2019 até a presente data. 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, no período de 

07/2014 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido 

de restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, nos termos na fundamentação, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e adicional noturno, nos meses 07/2014 até 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

07/2019, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-48.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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LILIAN DE MENEZES GONCALVES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000357-48.2019.8.11.0055 Reclamante: LILIAN DE MENEZES 

GONÇALVES Reclamada: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA Reclamada: MIDEA DO BRASIL AR 

CONDICIONADO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. Alega a Reclamante na 

petição inicial que adquiriu um ar condicionado na loja da Primeira 

Reclamada, fabricado pela Segunda Reclamada na data de 01/09/2017, 

com garantia de 12 (doze) meses, o qual apresentou vício em abril/2018, 

momento em que buscou a Primeira Reclamada, sendo informada que 

haveria comunicação à fabricante. Argumenta que transcorrido prazo de 

30 (trinta) dias sem resposta, buscou novamente a primeira Reclamada, a 

qual informou um contato (0800) para registro e solicitações, no entanto, 

mesmo com abertura de 4 (quatro) protocolos não houve qualquer 

resolução administrativa, buscando na presente demanda liminarmente a 

troca do produto e meritoriamente indenização por danos morais. A 

Primeira Reclamada, em defesa, afirma que não restou demonstrado que o 

produto foi enviado à assistência técnica e que esta tenha sido ineficaz, 

bem como que a Reclamante poderia ter novamente buscado a loja e não o 

fez, inexistindo dever de indenizar. A Segunda Reclamada afirma em 

defesa que não possui responsabilidade sobre os eventos, tratando-se de 

culpa exclusiva de terceiro (corré). Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que as Reclamadas não negam que 

a Reclamante buscou atendimento e não foi atendida dentro do período da 

garantia. Além disso, não houve impugnação dos protocolos constantes 

da inicial, os quais demonstram as tentativas da Reclamante de resolução 

administrativa, no entanto, a troca do produto somente ocorreu após 

deferimento do pedido liminar na presente demanda (ID. 19213493). Desta 

feita, resta incontroverso que a Reclamante buscou as Reclamadas dentro 

do período em que o aparelho estava na garantia, não havendo 

atendimento. Desta feita, verifico que houve falha na prestação do serviço 

pela Reclamada na medida em que não atendeu a Reclamante quando das 

solicitações administrativas, situação esta que demonstra o descaso e 

desrespeito das Reclamadas no atendimento aos seus consumidores, fato 

que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, devendo reparar os danos 

a ela causados. Corroborando: “CONSUMIDOR. APARELHO ELETRÔNICO 

(IPAD) ADQUIRIDO NO EXTERIOR. VÍCIO DO PRODUTO OCORRIDO 

DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. NEGATIVA DE CONSERTO OU 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COMERCIALIZADO 

INTERNACIONALMENTE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A MARCA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

REJEITADA. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO QUE SE IMPÕE. A preliminar de incompetência do Juizado 

Especial Cível não merece acolhida, diante da inexistência de qualquer 

complexidade na presente ação passível de afastar a competência dos 

Juizados Especiais. A par do conjunto probatório, tem-se como verossímil 

a versão trazida pela autora de que o Ipad adquirido no exterior se 

mostrou impróprio para o uso, tanto que não foi negado pela ré em 

contestação. A argumentação da ré, no sentido de que os vícios 

existentes no iPad da autora estão relacionados com a incompatibilidade 

da frequência utilizada no Brasil, não afastam a responsabilidade do 

fabricante, uma vez que, caso existente incompatibilidade ou limitação no 

modelo adquirido no exterior, é do fornecedor o dever de informar 

eventuais restrições, a fim de evitar casos como o presente. É dever da ré 

promover ações preventivas de venda de seus produtos a países em que 

sua funcionalidade fique comprometida, sobretudo pelo fato de se tratar 

de empresa que atua mundialmente. Deve ser sopesado, ainda, o fato da 

relação de confiança que os consumidores tem com a marca que atua em 

diversos países.... Diante da inversão do ônus da prova, cabia à 

demandada ter acostado aos autos prova para afastar a sua 

responsabilidade, o que não ocorreu. Desta forma, inexistindo prova a 

afastar a responsabilidade da ré e restando evidente o vício no iPad da 

autora, o qual não foi sanado no prazo previsto no artigo 18, § 1º, do CDC 

(trinta dias), impositiva se mostra a substituição do aparelho, nos termos 

do artigo 18, § 1º, inciso I, do CDC, conforme disposto na sentença. Falta 

de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da indenização 

por danos morais, diante da ausência de condenação neste sentido. 

Precedentes das Turmas Recursais Cíveis nºs 71005435441 e 

71005312517. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005724224, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 01/03/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005724224 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

01/03/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 09/03/2016)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos e o 

faço para: CONDENAR as Reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a indenizarem 

a Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001484-21.2019.8.11.0055. REQUERENTE: RAILUCIA VIEIRA ALVES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. 

repetição de indébito proposta por ELIZANEA APARECIDA DE NOVAES em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 2.570,73 (dois mil quinhentos e 

setenta reais e setenta e três centavos), em dobro. Tutela antecipatória 

indeferida. Dispensada audiência de conciliação. Citado, o requerido 

apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de 01/2015 até 06/2019. A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de insalubridade e Adicional 

Noturno, no período de janeiro/2015 até a presente data. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não 

se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, 

nos termos na fundamentação, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

noturno, nos meses 01/2015 a 06/2019, acrescidas de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001636-69.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MACSILENE APARECIDA 

TAVARES DE LIMA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não 

fazer c.c. repetição de indébito proposta por MACSILENE APARECIDA 

TAVARES DE LIMA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 681,98 

(seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), em dobro. 

Tutela antecipatória indeferida. Dispensada audiência de conciliação. 

Citado, o requerido apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se 

a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 01/2015 até 06/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, no período de 

janeiro/2015 até a presente data. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, nos termos 

na fundamentação, OPINO pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da 

inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir 

a autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional noturno, nos 

meses 01/2015 a 06/2019, acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 
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arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.
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Processo Número: 1001511-38.2018.8.11.0055
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001511-38.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ANTONIO JORGE REQUERIDO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de 

pedido de restituição de valores que alega terem sido descontados 

indevidamente a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre a 

remuneração de cargo em comissão, no período de 01/2015 até a data de 

propositura desta ação, proposto por ANTONIO JORGE em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, objetivando a percepção da 

quantia de R$ 4.647,18 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e 

dezoito centavos). Alega que exerceu carga em comissão DGA-8 (relativo 

ao cargo de gerente das agências fazendárias dentro do âmbito da 

Secretaria de Estado de Fazenda/MT) no período de 2012 a 2013 

percebendo o valor de R$ 770,00 setecentos e setenta reais) e no de 

2014 até a propositura da ação percebendo o valor de R$ 962,50 

(novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Dispensada 

audiência de conciliação. Citada, a parte reclamada não apresentou 

contestação. Decido. Trata-se de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange o período posterior a janeiro/2015, relativo ao 

servidor ativo. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

parte legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da Lei (01/01/2015). Passa-se ao 

julgamento. A parte reclamante alega o desconto da contribuição 

previdenciária sobre o valor correspondente a cargo em comissão, no 

período de no período de 01/2015 até 05/2018. A Lei Federal nº 9.783/99 

revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), 

dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos 

regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, 

§ 2º, da Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado quando esta 

não for incorporada pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da 

contributividade, pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre 

parcela remuneratória que não comporá sua remuneração quando estiver 

na inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Extrai-se da ficha de 

rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre 

o valor descrito no item “SUBSIDIO COMIS.”, o que é vedado por lei. Desse 

modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida no item 

“SUBSIDIO COMIS.”, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, 

as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração. Veja-se a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) Sobre o indébito incide 

correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% 

a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com 

as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, CONFIRMA-SE a tutela 

antecipatória e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar o requerido a restituir o valor descontado a título de contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão, no período de 01/2015 a 

05/2018, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem 
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custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000869-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI VOLKMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000869-31.2019.8.11.0055. REQUERENTE: KARINI VOLKMER 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de restituição de 

valores que alega terem sido descontados indevidamente a título de 

contribuição previdenciária, incidentes sobre a remuneração de cargo em 

comissão, proposto por KARINI VOLKMER em desfavor do MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. 

Audiência de conciliação dispensada. Citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez 

que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Decido. A Reclamante 

requer a restituição das contribuições previdenciárias do período de 

04/2014 a 04/2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. Passa-se ao julgamento. A parte 

reclamante alega o desconto da contribuição previdenciária sobre o valor 

correspondente a cargo em comissão de Diretora de Escola, no período de 

01/2014 a 12/2015 de 01/2016 a 12/2017, e de 01/2018 a 12/2018. A Lei 

Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 

12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a qual veda a 

incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo 

comissionado quando esta não for incorporada pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciária incidiu sobre o valor descrito nos itens “FDE. DIR. 

ESCOLA/PEB” e “FDE. COORD. PEDAGOG.”, o que é vedado por lei. Desse 

modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida nos itens 

“FDE. DIR. ESCOLA/PEB” por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, 

as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração. Veja-se a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) Sobre o indébito incide 

correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% 

a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com 

as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, nos termos 
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na fundamentação, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a autora a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo de 

comisão, nos meses 04/2014 até 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 04/2019, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001281-59.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ELESBAO VITOR DA SILVA 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 17.047,49 (dezessete mil e 

quarenta e sete reais e quarenta e nove reais), em dobro. Tutela 

antecipatória indeferida. Dispensada audiência de conciliação. Citado, os 

requeridos não apresentaram contestação, tornando-se desta forma 

revel. A declaração de revelia, embora produza o efeito da presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela Reclamante, não significa 

necessariamente procedência do pedido inicial, pois “se a postulação do 

autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se 

poderá dispensá-lo de provar o que alega pelo simples fato da revelia”[1]. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de 06/2014 a até 05/2019 até a presente data. 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, no período de 

06/2014 a 05/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido 

de restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, nos termos na fundamentação, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e adicional noturno (Tema 163[2]/STF); 2) Condenar o 

ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade e adicional noturno, nos meses 06/2014 até 12/2014, e a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

05/2019, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] DIDIER JR. FREDIE. 

Curso de Direito Processual Civil. V. 1, 15ª ed., 2013, São Paulo: 

Juspodium, p. 572. [2] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002505-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALEX SCHERNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002505-32.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MASSAROLI & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: CRISTIANO ALEX SCHERNER PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após 

regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. 

ID 30390436 - Outros documentos (ACORDO MASSAROLI X CRISTIANO)). 

Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado 

acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 
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HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA COLLOR EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002401-40.2019.8.11.0055. REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE 

LTDA - EPP, NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS 

LTDA - ME REQUERIDO: AGROPECUARIA COLLOR EIRELI PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos (cf. ID 30267612 - Documento de comprovação (bene 

color acordo)). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é 

devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO PEREIRA CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002040-23.2019.8.11.0055. REQUERENTE: BIJOIA COMERCIO DE JOIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: NELSO PEREIRA CHAVES PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em audiência de 

conciliação (cf. ID 29313391 - Termo de audiência ). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002231-68.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CLOZER COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME REPRESENTANTE: CLOTILDES 

APARECIDA DA ROSA REQUERIDO: FERNANDA FERREIRA MARTINS 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após regular tramitação processual, as partes, em 

petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o citado acordo, que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA MEDEIROS DOLCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANILLO ARAUJO DA SILVA 37628866875 (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000005-90.2019.8.11.0055 Reclamante: THALITA MEDEIROS DOLCE 

Reclamada: B2W COMPANHIA DIGITAL Reclamado: DANILLO ARAUJO DA 

SILVA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 
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pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Acolho o pedido de decretação 

de revelia da Reclamada DANILLO ARAUJO DA SILVA, com fulcro no art. 

20 da Lei 9.099/95. No entanto, deixo de aplicar seus efeitos em face do 

disposto no art. 345, inciso I do Novo Código de Processo Civil, verbis: 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;” Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Primeira Reclamada, 

tendo em vista a solidariedade existente entre os fornecedores de bens e 

serviços, nos termos do art. 18 do CDC. Passo à análise do mérito. Alega 

a Reclamante que adquiriu 04 (quatro) unidades de memórias HD SSD de 

240gb, Kingston, Modelo UV400 Sata, no entanto foram enviados Modelo 

Sa400 de 120gb, bem inferior ao adquirido. Argumenta que buscou 

contato com as Reclamadas, sendo disponibilizado código de postagem 

par envio e troca dos produtos, no entanto, novamente foram enviados os 

mesmos produtos devolvidos e não os adquiridos, sendo ofertado então a 

restituição de valores, o que não concorda, pelo que necessita do produto 

adquirido. A Primeira Reclamada afirma, em defesa, que o produto foi 

entregue e que houve restituição do valor pago, inexistindo dever de 

indenizar. A princípio, verifica-se que é incontroversa a existência da 

oferta do produto e que foram encaminhados produtos diversos em duas 

oportunidades, somente sendo enviados os produtos corretos após o 

deferimento da liminar em 05/02/2019. Incontroverso ainda que a 

Reclamante, nas duas oportunidades buscou usufruir do produto 

adquirido, buscando resolução administrativa, a qual não foi ofertada de 

maneira satisfatória. Desta feita, verifica-se que as Reclamadas não se 

desincumbiram do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do NCPC), 

não impugnando os documentos apresentados, nem mesmo demonstrando 

o porquê do não envio do produto adquirido, levando a crer que ambos 

tiveram responsabilidade sobre os eventos, restando configurada falha na 

prestação dos serviços, majorada pelo descaso perpetrado ao se omitirem 

quanto a uma resolução administrativa. Embora se trate de 

descumprimento contratual, entendo que no caso concreto, configurado, 

de forma excepcional, o dano moral. Isto porque se trata de uma relação 

de consumo e, neste sentido, o CDC[1] veda a veiculação de propaganda 

enganosa, o que se verificou no caso dos autos, pelo que não houve 

cumprimento da oferta. Diante disso, além do fato da propaganda 

enganosa, o que se revela como um descaso para com o consumidor, a 

situação vivenciada pela autora, certamente trouxe sentimentos de 

angústia, superam os meros dissabores decorrentes do descumprimento 

e posterior omissão quanto à resolução. Corroborando: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SITE DE 

VENDAS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. REVELIA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. A ré Hotel Urbano 

Viagens e Turismo é parte legítima passiva a figurar na presente demanda, 

uma vez que ao propagandear e vender o pacote de viagem a ser 

operado pela segunda ré, faz parte da cadeia de consumidores, sendo 

solidariamente responsável por eventuais danos decorrentes de vícios ou 

falhas na prestação de serviços. Inteligência do art. 18, do CDC. Fatos que 

ensejaram os danos materiais presumidamente verdadeiros em razão da 

revelia da ré, bem como devidamente comprovados pelos autores. Embora 

se trate de descumprimento contratual, excepcionalmente configurados os 

danos morais em razão da propaganda enganosa e falha na prestação 

dos serviços. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada um 

dos autores, corrigido monetariamente pelo IGPM a contar do presente 

acórdão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação. Ônus sucumbenciais redimensionados diante da sucumbência 

exclusiva da ré. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075740357, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). No mais, diante da informação contida nos autos 

de entrega do produto e estorno dos valores, o valor restituído deverá ser 

abatido do valor da condenação. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO e o faço para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR os Reclamados a 

indenizarem a Reclamante pelos danos morais sofridos, no montante de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. da citação, devendo ser 

abatido o valor estornado. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

FABIANA GRAMULHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001917-25.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ROBERTO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: FABIANA GRAMULHA, NILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - ME Vistos, Cuida-se de ação monitória aviada com lastro em 

cheque já desprovido de executividade, tendo em vista o decurso de 

prazo para realizar ação executiva. Em sede embargos monitórios o 

embargante alegou que a ação proposta pela Exequente/Embargada não 

merece prosperar haja vista que fere os princípios e regramentos do 

Juizado. A Embargada apresentou impugnação. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Com efeito, o artigo 3º, inciso I, da 

Lei 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível é delimitada, 

também, pelos procedimentos aos quais estão sujeitas as ações que, 

malgrado à primeira vista podem ser qualificadas como causas de menor 

complexidade e cujo valor não extrapole a alçada definida, não se 

conformam com o rito especial ao qual necessariamente devem 

submeter-se as lides junto a ele aviadas. Esse regramento deriva do 

contido no artigo 51, inciso II, de aludido diploma legal, que determina a 

extinção do processo, sem o exame do mérito, quando, frustrada a 

conciliação almejada, apurar-se que a ação aviada não puder sujeitar-se 

ao procedimento nele previsto. Consequentemente, devendo sujeitar-se a 
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um rito especial que não se adequa e se conforma com o procedimento ao 

qual estão necessariamente sujeitas as lides aviadas e processadas 

perante o Juizado Especial Cível e sob a lei de regência, apura-se que a 

ação monitória, independentemente do valor que lhe seja atribuído, deve 

necessariamente ser aforada e processada perante o Juízo Cível comum, 

enquadrando-se a espécie em tela no delineado pelo artigo 51, inciso II, de 

aludido diploma legal (Lei nº 9.099/95). DISPOSITIVO Diante do exposto, 

conforme a argumentação ora delineada, acolho a primeira preliminar 

suscitada pelo embargante e JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS para 

determinar a extinção do processo de execução, sem a apreciação do 

mérito, com estofo no artigo 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados 

Especiais (Lei n. 9.099/95). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. JÉSSICA 

D A  S I L V A  J E S U S  C A E T A N O  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANTONIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000441-20.2017.8.11.0055. REQUERENTE: VALDECI ANTONIO XAVIER 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Pendem de apreciação os 

Embargos à Execução, interpostos pelos executados FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

em face do exequente VALDECI ANTONIO XAVIER Alegam os 

embargantes, em síntese, ocorrência de excesso de penhora, porquanto o 

crédito exequendo seria de apenas R$ 3.353,45 (três mil trezentos e 

cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), considerando o 

abatimento do valor pago de R$ 16.549,44 (dezesseis mil quinhentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Aponta, que 

ocorreu indecência equivocada dos juros no cálculo da dívida, que teria 

sido realizado o cálculo com a data de 10/09/2010, quando deveria ser 

realizada na data de 14/01/2012, quando efetivamente teria ocorrido a 

negativação. O exequente/embargado impugnou os embargos refutando 

todas as alegações dos embargantes demonstrando estar devida a 

incidência dos juros desde a data de 10/09/2010, tendo em vista ser esta 

a data de ocorrência da negativação. Pois bem. Dá análise dos autos é 

possível verificar que razão não assiste o embargante, tendo em vista que 

o cálculo apresentado pelo exequente observa a incidência dos juros a 

partir da data do evento danoso, que conforme extrato anexo junto a inicial 

demonstra como data de ocorrência 10/02/2010. Ademais, a embargante 

não apresenta documentos que desconstitua a data da ocorrência 

exarada no extrato da negativação, mormente porque utiliza como data 

inicial para incidência de juros a data de do comunicado do SERASA 

Experian, e considera que a inclusão ocorreu na data de 14/01/2012 tendo 

em vista o prazo de 10 dias contados a partir da postagem do 

comunicado. Primeiramente não há como presumir que a data apresentada 

no comunicado de 04/01/2012 é a data da postagem do documento. 

Segundo a data de ocorrência expressa no próprio comunicado 

demonstra que a negativação ocorreu em 10/09/2010 e terceiro não existe 

nenhum documento que demonstre que a negativação ocorreu na data de 

14/01/2012 como sugere a embargante, motivo pelo qual entendo pela 

improcedência dos embargos à execução. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por falta de provas, 

extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por esta razão, 

determino o levantamento da constrição alhures realizada. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitada em julgado, intime-se o 

exequente para que formule requerimentos de interesse. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO QUEIROZ OAB - MT23393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE SOBOTTKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002359-25.2018.8.11.0055. REQUERENTE: NILTON LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: JOSE HENRIQUE SOBOTTKA Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS decorrente de acidente de 

trânsito, proposta por NILTON LEITE DA SILVA em desfavor de JOSÉ 

HENRIQUE SOBOTTKA. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

REVELIA Verifica-se que parte reclamada, devidamente citada e intimada, 

deixou de apresentar contestação no prazo legal, pelo que entendo pelo 

reconhecimento da revelia e aplicação dos seus efeitos. Caso a parte 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz. MÉRITO O cerne da 

questão se refere ao acidente de trânsito em que se verifica, pela 

documentação acostada, que houve colisão entre os veículos das partes, 

causando, danos materiais no valor de R$ 5.635,48 (cinco mil seiscentos e 

trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Diante da revelia aplicada, 
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bem como dos documentos que instruíram a inicial, entendo que restaram 

demonstrados os prejuízos materiais, situação que leva ao acolhimento do 

pedido de indenização por danos materiais no valor pleiteado pela parte 

autora. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar ao 

reclamante o valor R$ 5.635,48 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais 

e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e 

juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso (Súm. 

54, STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. JÉSSICA 

D A  S I L V A  J E S U S  C A E T A N O  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEVERSON RAFAEL DA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001881-80.2019.8.11.0055. INTERESSADO: DIEVERSON RAFAEL DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Rejeito o pedido de retificação do polo passivo tendo 

em vista que os documentos anexos junto a inicial se referem ao polo 

passivo apresentado pela requerente. Fundamento e decido. Aduz o 

reclamante que teria celebrado contrato de prestação de serviços junto a 

reclamada para cursar Direito no período noturno turma 01/2018. Alega 

que decidiu aderir ao programa PEP 30 (Parcelamento Especial Privado), 

oferecido pela reclamada, onde teria que pagar apenas 30% do valor da 

mensalidade a instituição reclamada, sendo que a parcela mensal do curso 

era de R$ 1.248,00 (um mil duzentos e quarenta e oito reais) e com a 

aplicação do PEP o pagamento seria de R$ 374,40 (trezentos e setenta e 

quatro reais e quarenta centavos) mensais observando o pagamento de 

30%. Ocorre que, mesmo aderindo ao PEP a reclamada cobrou parcelas 

em valores superiores ao contratado, situação que ocasionou na 

impossibilidade de pagamento, bem como que restou prejudicado nos 

estudos. Sendo assim, tentou resolver a situação administrativamente, 

mas não obteve êxito e consequentemente teve de realizar o trancamento 

da matrícula, visando preservar a inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, motivo pelo qual requer seja declarado inexistente o débito, 

bem como indenização pelos danos morais. No mérito, a reclamada alega 

que o caso se trata de Parcelamento de Matrícula Tardia que é concedido 

ao aluno a possibilidade de ingressar no curso efetuar o pagamento das 

mensalidades iniciais apenas no final do curso. Sustenta que por força de 

cláusula contratual o aluno que efetua o trancamento da matrícula, os 

boletos que deveriam ser adimplidos somente no final do curso são 

faturados de forma antecipada para pagamento, situação esta que 

ocorreu no caso dos autos, o qual resulta na licitude da cobrança. Alega 

ainda que de fato o requerente realizou a contratação do PEP, contudo em 

virtude da rescisão contratual antes do término do curso, os valores 

decorrentes do parcelamento utilizadas pelo aluno e suportadas pela 

instituição, vencerão automaticamente, contando-se o prazo de 30 dias do 

respectivo cancelamento para que o aluno efetue o pagamento, objeto de 

financiamento. Analisando as alegações verifica-se que resta 

incontroverso a contratação dos serviços, bem como do PEP. No entanto 

cabe ressaltar que a discussão não se refere a negativa de contratação, 

mas de suposta falha na prestação de serviços em cobranças indevidas 

da mensalidade do curso de direito que ocasionou no trancamento do 

curso pelo requerente. Primeiramente cabe frisar que a cobrança 

antecipada prevista contratualmente no contrato de Parcelamento de 

Matrícula Tardia é aplicável no caso de trancamento do curso. No entanto, 

a título de esclarecimento, tal situação não se aplica ao PEP, posto que 

para incidência da cobrança se dará quando do cancelamento do curso e 

não do trancamento. Neste sentido, segue o entendimento: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. PLANO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO ? 

PEP. ONUS DA PROVA. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. COBRANÇA 

RELATIVA AO SALDO RESIDUAL DO PARCELAMENTO E MULTA. ÔNUS 

DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE 

PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da 

sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial 

para declarar a inexistência da dívida vinculada ao contrato de prestação 

de serviços educacionais denunciado. A ré, em seu recurso, defende a 

ausência de conduta antijurídica a ensejar reparação a título de danos 

morais. Sustenta ainda a ausência de comprovação do dano material 

sofrido, não havendo também de se falar em dever de indenizar. Alega, 

por fim, que na sentença recorrida entendeu que os débitos cobrados se 

referiam a mensalidades geradas após o trancamento do curso os quais, 

em verdade, se referem ao saldo residual do parcelamento estudantil do 

período já cursado pela parte autora. Pugna pela reforma da sentença e 

improcedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com 

regular preparo (ID 4319414 a 4319417). Contrarrazões apresentadas (ID 

4319422). III. De início, deixo de conhecer o recurso na parte em que a 

parte recorrente impugna a condenação a título de danos morais, ante a 

ausência de condenação neste sentido. IV. A controvérsia deve ser 

solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção 

do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal). V. 

Incontroverso nos autos que a parte autora firmou contrato de prestação 

de serviços educacionais com a parte ré e que, após o trancamento da 

matrícula, formalizado antes do início do primeiro semestre letivo de 2017 

(ID 4319390), lhe foi cobrado o valor de R$10.064,13. Tais valores seriam 

referentes a diferença de saldo residual das mensalidades e multa relativa 

ao rompimento do contrato acessório de Plano de Parcelamento Estudantil 

Privado - PEP. VI. A parte autora/recorrida defende que houve propaganda 

enganosa, uma vez que tais valores deveriam ser cobrados somente após 

a conclusão do curso, não havendo qualquer disposição no contrato (ID 

4319385) acerca da imediata cobrança. A parte ré/recorrente, por sua 

vez, refuta os argumentos apresentados pela parte autora, defendendo a 

legalidade da cobrança imediatamente após o trancamento da matrícula, 

sem, contudo, acostar o instrumento contratual que permitiria a imediata 

cobrança. Dito isto, a ausência de comprovação sobre o alegado recai 

sobre a empresa ré, isto em razão de previsão legal do art. 373, II, do CPC. 

VII. Ressalte-se que o simples trancamento de matrícula não pode ser 

interpretado como desistência do curso. Neste sentido, é certo que a 

cobrança da diferença entre os valores pagos e o residual do 

parcelamento deve ser cobrada somente com o encerramento do curso e 

não a cada trancamento. Assim, a manutenção da sentença como posta é 

medida que se impõe. VIII. Recurso conhecido em parte e não provido. 

Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no 

artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07053776120188070016 DF 

0705377-61.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data 

de Julgamento: 20/06/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 384 de 477



25/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Ultrapassadas 

essas questões suscitadas na contestação, cabe analisar o requerimento 

da inicial, qual seja, a declaração de inexistência de débitos decorrentes 

da falha na prestação de serviços pela cobrança indevida de valores 

superiores ao contratado. Dá analise do acervo probatório é possível 

verificar que de fato não foi observado o valor de 30% conforme 

estabelecido pelo PEP, especialmente quando da análise do extrato 

financeiro anexo junto a inicial no Id. 23019823 - Documento de 

comprovação (extratos e contrato.). Neste documento como valor cobrado 

de R$ 1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais), ou seja, o valor 

integral da mensalidade, conforme verificado no contrato de prestação de 

serviços anexo junto a contestação no Id. 28095512 - Outros documentos 

(33228361248Prestação de Serviço PADRÃO DM AEDU). O valor correto 

que deveria ser cobrado, observando a porcentagem em 30% seria de R$ 

547,20 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Neste 

sentido, a conclusão é a de que ocorreu falha na prestação de serviços 

pela reclamada, que realizou cobrança em valor superior não observando 

o estabelecido no contrato PEP, o que resultou na impossibilidade de 

adimplência e consequente trancamento do curso pelo requerente. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela falha na prestação de serviços, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu serviço disponibilizado a requerente. De outro lado, a parte 

ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

qualquer motivo para a cobrança integral do valor das mensalidades, não 

observando os 30% estabelecido pelo PEP. No caso, se incumbiu o autor 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na falha de prestação de serviços, o dano moral e nexo 

causal. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços da qual 

resultou em cobrança indevida e desajuste financeiro da requerente que 

teve que realizar o trancamento de seu curso, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a falha 

na prestação de serviços, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para DECLARAR inexistente o 

débito discutido nos autos, bem como para CONDENAR a reclamada a 

pagar a parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta 

decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da 

S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001331-56.2017.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA CAMPOS 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 30091857 

- Outros documentos (593963 1)). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002001-26.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOAO PAULO SOARES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por JOÃO PAULO 

SOARES DE SOUZA em desfavor de OI MÓVEL, todos qualificados nos 

autos. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor requer a 

inversão do ônus. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da 

prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que a 

hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, sendo 
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imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Passo a apreciar o mérito da demanda. Em síntese, 

aduziu a parte Reclamante que contratou os serviços da reclamada de 

telefonia fixa e internet em sua residência, contudo nenhum técnico da 

requerida voltou para concluir a instalação. Alega que aguardou por dias 

que o serviço fosse finalizado pela reclamada, entretanto o serviço não foi 

instalado. Mesmo não usufruindo do serviço solicitado e não instalado, a 

reclamada inseriu o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, 

lhe causando prejuízo. Liminar concedida nos autos para exclusão no 

nome do requerente do cadastro de inadimplentes, Id. 23865446 - Decisão 

. A reclamada afirma que foram instalados os serviços de plano Oi Total 

Fixo + TV 2 ao qual eram vinculados a linha fixa 65 3694-4676 e contrato 

TV 3681-2616, e para tanto apresenta “prints” com os dados das linhas e 

instalação de terminal fixo. Inobstante os argumentos lançados em 

contestação, verifica-se que os “prints” apresentados não correspondem 

aos fatos alegados na inicial, especialmente porque os endereços são 

totalmente diversos do endereço apresentado pela requerente, bem como 

são diferentes entre os próprios “prints” apresentado, o qual diante da 

inconsistência não são documentos hábeis para comprovar a instalação 

de serviços. Dessa feita, entendo ser procedente o pedido da inicial, 

declarando inexistente o débito objeto da negativação. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade habitual o 

fornecimento de produtos e serviços. No tocante ao dano moral, este 

surge no instante em que o ser humano suporta um constrangimento que 

não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. O simples desgosto em razão de acontecimentos 

corriqueiros seja por circunstância interna ou externa, não é capaz de, 

por si só, ensejar a pretensa reparação. Havendo falha na prestação do 

serviço, surge a responsabilidade da empresa reclamada em indenizar 

pelos danos suportados. Quanto ao pedido de danos morais, entendo pela 

procedência, porque a promovente demonstrou que vem buscando 

solucionar a situação administrativamente e judicialmente e não obtém 

êxito, assim, a falta de presteza da parte promovida com certeza 

gerou-lhe mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral devem 

ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o 

caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer 

outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido inaugural, para: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b) 

DECLARAR inexistente o débito objeto desta lida, extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Ratifico e torno definitiva todos os termos da 

liminar concedida nos autos. Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012364-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8012364-55.2016.8.11.0055. REQUERENTE: NATALIA DE MELO SILVA 

REQUERIDO: FERNANDA SILVA DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 14/12/2017 para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual, 

permaneceu inerte, conforme certidão lançada no Id. 30048093 - Certidão , 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002579-23.2018.8.11.0055. REQUERENTE: CARMEN CARDOSO DE 

OLIVEIRA - EPP REQUERIDO: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA PROJETO 

DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos (cf. ID30131387 - Manifestação (ACORDO ALEXANDRE 

BARBOSA DA SILVA)). Sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o citado acordo, que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, 
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JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001156-91.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SIDNEY BUENO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Rejeito o pleito 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Quanto a preliminar de falta de interesse de 

agir, está não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. 

Cuida-se pedido declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, oportunidade em que o requerente alega sofrido inserção 

indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito realizado pela 

reclamada. Fundamento e decido. A parte reclamante alega que teve seu 

nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, 

visto já ter realizado pagamento de boleto e não ter dívidas em atraso junto 

a reclamada. No mérito a reclamada alega que a negativação é devida ante 

a ausência de pagamento, visto que não teria sido identificado o 

pagamento do boleto com data de vencimento em 26/04/2019, motivo pelo 

qual requer improcedência da ação. Dá analise dos autos verifico que de 

fato a inclusão foi indevida, tendo em vista que a requerente anexou aos 

autos comprovantes de pagamento do boleto em questão, não havendo 

débitos em aberto junto a reclamada, motivo pelo qual restou comprovada 

falha na prestação do serviço pela reclamada. Assim, tenho que a 

demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para declarar 

inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ratifico e torno definitivo os termos da liminar concedida nos autos. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER LAURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002085-27.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JHENIFER LAURA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que adquiriu 

passagens aéreas da Reclamada e quando estava retornando para 

Cuiabá/MT no dia 24/06/2019 já no aeroporto de Guarulhos passou por 

inconvenientes que resultaram no atraso de quase 12h00min. - Alega que 

estava no aeroporto de Guarulhos para embarcar no voo 9013 marcado 

para as 22h00min e quando foi realizar o check in o preposto da 

reclamada a direcionou para a sala de espera, permanecendo lá por cerca 

de 1h30min sem nenhuma explicação. - Sustenta ainda que quando o voo 

9013 decolou, o preposto da reclamada pediu desculpas a requerente 

informando que havia ocorrido um Overbook, ou seja, no voo que tinham 

comprado não havia lugar para ela e sua família; Que foram 

reacomodados no voo que partiu às 10h00min da manhã do dia seguinte, 

chegando ao destino final com atraso de quase 12h00min. Assim, requer 

indenização pelos danos morais suportados. A parte Reclamada, por sua 

vez, se limita a afirmar: - que ocorreu a alteração do voo originário em 

decorrência de observâncias à questão da Overload, que ocorre quando 

a temperatura no local de origem é muito superior as estimativas para a 

data do voo e altera o desempenho da aeronave no momento da 

decolagem. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 
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portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Passo a apreciar o mérito da demanda. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

climáticas ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio 

menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de 

forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso. A 

Reclamada não comprovou que a alteração do voo ocorreu por força 

maior ou caso fortuito, inexistindo qualquer excludente de 

responsabilidade. Ausente impugnação específica à ocorrência de 

overbooking, bem como comprovação da alegada normalidade do voo, 

sendo que cabia à Reclamada demonstrar que vendeu bilhetes em número 

compatível com o avião escalado para o determinado voo, bem como a 

prova de que o embarque não se verificou por culpa exclusiva da Autora, 

nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. Ressalto que a passagem 

originária da obrigação previa o embarque da requerente para as 

22h00min, contudo, com a sua recolocação em outro voo, conseguiu 

embarcar apenas às 10h00min da manhã seguinte, prazo que supera 04 

(quatro) horas. Os contratos de transportes consistem em obrigação de 

resultado. Assim, resta configurado o dever de reparar, pois houve falha 

na prestação de serviço (Resolução ANAC 400/2016). Ressalto que o 

dano moral, no caso, é puro, ou seja, in re ipsa. Nesse sentido: 

OVERBOOKING. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA 

COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I. O 

overbooking consiste na venda de passagens em número superior ao de 

assentos disponíveis na aeronave. A prática constitui ilícito contratual e 

prática abusiva, porquanto viola o princípio da boa-fé objetiva, na medida 

em que impede que o consumidor que regularmente contratou o serviço de 

transporte aéreo possa embarcar, dada a inexistência de assentos livres. 

II. O valor a ser fixado pelos danos morais dever ser informado por 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as 

condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do 

dano. (TJ-DF. 6ª Turma Cível. 0703177-06.2017.8.07.0020. DJE 

10/05/2018). Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido 

para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CELSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000714-28.2019.8.11.0055. REQUERENTE: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI 

- ME REQUERIDO: CARLOS ALBERTO CELSO 1. RELATÓRIO. Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Rejeito a preliminar de 

incompetência por necessidade de perícia, tendo em vista que os 

documentos anexos são suficientes para o deslinde da controversa. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em síntese, 

afirma a parte autora que na data de 05/06/2018 vendeu ao requerido um 

“TRATOR JOOHN DEERE, modelo 6405, ano 2004, montado com conjunto 

de PD TATU LAMINA e CONCHA”. O pagamento restou ajustado na 

entrega de um veículo Fiat/Strada Working, placa QBJ 976, chassi 

9BD57141F7845573, ano 2014/2015 e o pagamento de duas parcelas de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem pagas na data de 10/06/2018 e 

22/08/2018 cada. Ocorre que o requerido não realizou o pagamento da 

última parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), motivo pelo qual 

requer a condenação do requerido ao pagamento do valor inadimplente. O 

requerido em contestação alega que o pagamento não foi realizado tendo 

em vista que o veículo teria apresentado defeito, bem como que o conjunto 

de lâmina entregue era de marca desconhecida e que não custaria mais 

do que R$ 6.000,00 (seis mil reais), motivo pelo qual requer a 

improcedência dos pedidos da inicial. Após detida análise dos autos, é 

preciso reconhecer que assiste razão à parte autora. Explico: Verifico que 

resta incontroverso o contrato celebrado entre as partes, o recebimento 

do produto e a inadimplência no valor de R$ 20,000,00 (vinte mil reais). 

Pois bem. No que diz respeito aos pontos controversos verifico que o 

requeridoalega defeitos no trator, bem como que lamina que lhe foi 

entregue não corresponde ao requerido, bem como que o valor é bem 

inferior, contudo não lhe assiste razão, visto que o produto entregue é o 

mesmo que consta dos documentos anexos no processo. Quanto a 

alegação de que o trator apresenta defeitos, é possível verificar que o 

contrato de compra e venda ocorreu em 06/2018, sendo que a última 

parcela venceu em 08/2018 e a presente demanda foi protocolizada em 

05/2019, ou seja, caso ocorresse algum defeito no veículo, bem como que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070527/3/2020 Página 388 de 477



o produto entregue não seria o pedido, deveria o requerido ter se valido 

das medidas cabíveis para discutir os problemas alegados, requerendo 

assim a resolução dos problemas ou a rescisão contratual. Contudo, não é 

o que se verifica nos autos, posto que após 11 (onze) meses sem 

qualquer contestação sobre suas alegações, o apresenta agora como 

forma de eximir sua responsabilidade em realizar o pagamento cumprindo 

com o contrato firmado entre as partes. Neste sentido, verifico que a 

requerente logrou êxito em comprovar a inadimplência do reclamado, ante 

a ausência de pagamento dos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

correspondente a parcelas inadimplida. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO contido na inicial para 

condenar os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que 

deverá ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês a partir do 

vencimento da obrigação/inadimplemento e correção monetária pelo INPC a 

incidir da data do vencimento da obrigação/inadimplemento. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO ANTUNES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000470-02.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: IVAN ANTONIO PANAZZOLO - 

ME EXECUTADO: TARCISO ANTUNES ALVES VISTOS ETC. Ante a notícia 

de cumprimento da obrigação, homologo e determino o encerramento do 

feito ante a comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001215-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANA RODRIGUES CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001215-16.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: J. DEISE DO NASCIMENTO - ME 

EXECUTADO: LIDIANA RODRIGUES CASTRO VISTOS ETC. Ante a notícia 

de cumprimento da obrigação, homologo e determino o encerramento do 

feito ante a comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-41.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000157-41.2019.8.11.0055. REQUERENTE: R. A. DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME REQUERIDO: TRATORPAN 

DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 
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aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 16/03/2020, às 13h45m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 5.551,01 (cinco mil quinhentos e cinquenta e 

um reais e um centavos) decorrente da comercialização de produtos do 

qual foi emitido diversos boletos, anexos na inicial. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da parte ré, 

impondo-se o pagamento por parte desta, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial 

para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.551,01 (cinco mil quinhentos e 

cinquenta e um reais e um centavos), que deverá ser acrescido de juros 

de mora (simples) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a incidir da data do vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO BENITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001571-45.2017.8.11.0055. REQUERENTE: O. R. DE SOUZA & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: MARCELINO BENITEZ Vistos etc. Compulsando os autos, 

constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada em 

09/04/2018 para, no prazo legal, juntar aos autos o novo endereço da 

reclamada ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

processual, permaneceu inerte, conforme certidão lançada na 

movimentação nº 40, evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010198-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERNANDO CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010198-16.2017.8.11.0055. EXEQUENTE: JOAO BATISTA CORREA DA 

COSTA NETO EXECUTADO: CLAUDINEI FERNANDO CORREIA Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 05/04/2018 para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual, 

permaneceu inerte, conforme certidão lançada no Id. 30051844 - Certidão , 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006646-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1006646-94.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MAIARA GANDOLFI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança proposta por 

MAIARA GANDOLFI contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

objetivando a indenização das férias do período aquisitivo de 21/06/2011 a 

20/06/2017, atualizada no valor de R$ 34.287,29 (trinta e quatro mil 

duzentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos). Citado, o 

requerido não apresentou contestação. DECIDO. A declaração de revelia, 

embora produza o efeito da presunção de veracidade dos fatos afirmados 

pela Reclamante, não significa necessariamente procedência do pedido 

inicial, pois “se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de 

prova que a lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que alega 

pelo simples fato da revelia”. O deslinde da presente causa não depende 

da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. É cediço que as férias geram direito a 

conversão em pecúnia quando não usufruídas durante o vínculo, tendo em 

vista que, o servidor público aposentado, não poderá mais gozá-las, sob 

pena de locupletamento ilícito da Administração. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. 

SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. 

DIREITO A INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0405090-86.2012.8.05.0001, Relator (a): 

Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

14/11/2017 ) (TJ-BA - APL: 04050908620128050001, Relator: Gesivaldo 

Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2017) 

Consta dos autos que a requerente é servidora pública mediante 

aprovação em Concurso Público nº 01/2010 e tomou posse em 

21/06/2011, bem como não usufruiu e não converteu em espécie as férias 

ora pleiteadas. Assim, vê-se que o requerido não impugnou 

adequadamente o direito invocado, pois não invalidou os documentos 

comprobatórios e nem juntou comprovante de pagamento, restando, 

portanto, incontroverso o direito da servidora. Ademais, o Supremo 

Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido do 

reconhecimento do direito à indenização pelas férias não gozadas de 

servidor, por motivo de interesse público, sob pena de enriquecimento 

ilícito. Deste modo, o requerente faz jus à percepção em espécie pela não 

utilização das férias do período aquisitivo de 21/06/2011 a 20/06/2017, 

constituindo a única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de 

enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de 

direito adquirido, devendo no cálculo ser utilizado o holerite. Anto o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o requerido a pagar ao requerente as férias referente ao 

período aquisitivo de 21/06/2011 a 20/06/2017, no montante de R$ 

34.287,29 (trinta e quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e nove 

centavos), a serem acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a 

partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data do primeiro 

período aquisitivo, respeitado o teto dos Juizados Especiais. Por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002006-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FIRMINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002006-82.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: M J - COMERCIO DE FRALDAS, 

CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS LTDA - ME EXECUTADO: SILVANO 

FIRMINO FERREIRA PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. ID 28126597 - 

Documento de comprovação (acordo silvano firmino pdf)). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. JÉSSICA DA 

S I L V A  J E S U S  C A E T A N O  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003232-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA PARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1003232-88.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: BIJOIA COMERCIO DE JOIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: FERNANDO DA SILVA PARREIRA VISTOS ETC. 

Ante a notícia de cumprimento da obrigação, homologo e determino o 

encerramento do feito ante a comunicação de cumprimento da obrigação, 

e consequente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 
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Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001272-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENE COLOR SILVA DE OLIVEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001272-68.2017.8.11.0055. EXEQUENTE: BENE COLOR SILVA DE 

OLIVEIRA FILHO EXECUTADO: JUNIOR CESAR FERREIRA VISTOS ETC. 

Ante a notícia de cumprimento da obrigação, homologo e determino o 

encerramento do feito ante a comunicação de cumprimento da obrigação, 

e consequente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE MACEDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002700-17.2019.8.11.0055. REQUERENTE: NAYANE MACEDO NUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após regular 

tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. 

ID30008032 - Manifestação (01 minuta de acordo nayane 1)). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Ademais, ante a notícia de cumprimento da obrigação, 

homologo e determino o encerramento do feito ante a comunicação de 

cumprimento da obrigação, e consequente, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva 

J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINO CANDEIAS MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001873-06.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MAURINO CANDEIAS MARIA 

REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO A requerente alega que adquiriu 

uma passagem de ônibus com embarque programado para saída às 

15:50h do dia 17/07/2019, contudo alega que sofreu atraso de 2 (duas) 

horas, tendo em vista que o ônibus só saiu as 17:51 causando assim 

transtornos, motivo pelo qual requer indenização pelo dano moral sofrido. 

No mérito a reclamada alega que no momento de embarque sofreu uma 

fiscalização da agência reguladora que ocorreu no atraso que não levou 

mais de 2 (duas) horas, e, portanto, tratando-se no caso de mero 

aborrecimento cotidiano, motivo pela qual requer a improcedência dos 

pedidos. Pois bem, sem maiores delongas, já há entendimento da nossa 

Turma Recursal sobre o assunto. Em caso de atraso de voo inferior a 

quatro horas, desde que prestada assistência ao passageiro, não gera 

dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, devendo a parte autora 

demonstrar nos autos os danos efetivamente sofridos. E M E N T A - 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO. I) Não há cerceamento 

de defesa quando o julgador indefere produção de prova que repute 

desnecessária, se os demais elementos probatórios carreados aos autos 

já são suficientes para a resolução da demanda como in casu. Preliminar 

afastada. MÉRITO - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO OU 

PERCALÇO COTIDIANO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. I) Para ter direito à indenização por danos morais o 

ofendido deve ter motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua 

honra, dignidade ou decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar 

mais do que mero aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a 

reparação por dano moral. Na hipótese, o atraso no transporte rodoviário 

não superou três horas e a viagem foi concluída ante a providência da 

empresa, evidenciando dissabor não indenizável pela ausência de maiores 

consequências. II) Recurso conhecido, mas improvido. (TJ-MS - AC: 

08089433320188120001 MS 0808943-33.2018.8.12.0001, Relator: Des. 

Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 31/07/2019, 3ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 01/08/2019) O conceito de dano moral, ante a 

inexistência de sua especificação legislativa, fora dado basicamente pela 

doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários 

aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo 

emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos 

atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a 

correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros. A psique não 

é valorada financeiramente, razão pela qual o dano moral é comumente 

tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, 

desprovidos de conteúdo econômico. O abalo consiste na dor, no 

sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros 

aspectos que podem ocorrer em razão da própria natureza da pessoa. 

Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura o dano 
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moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria convivência 

em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações justamente 

para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência entre as 

pessoas. Resta, então, saber se a situação aventada suplanta o mero 

aborrecimento, com vistas a identificar ou não a possibilidade de ser 

deferido ao autor a compensação por eventuais danos morais que tenha 

sofrido. No caso dos autos, no entanto, não há qualquer demonstração de 

ocorrência de danos morais à parte reclamante, razão pela qual sua 

pretensão merece ser indeferida, mormente em razão da ausência de 

provas do fato principal alegado, qual seja, de que o atraso de pouco mais 

de 01:30 horas, tenha-lhe causado prejuízo moral. É nítido, e inclusive 

confessado pela própria reclamante na inicial de que sofreu atraso de 

quase 2 horas de atraso, conforme documentos anexados na exordial. 

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido 

ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da 

inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade 

que ensejem a responsabilização por danos morais. O atraso de menos de 

02 (duas) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização 

objetiva por danos morais, sendo tão somente situação que se enquadra 

em fato corriqueiro da vida civil, no qual o ser humano de tirocínio médio 

deve se habituar. Diante disso, não há que se falar em indenização por 

danos morais, devendo tal pedido, portanto, ser julgado improcedente. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial e pela 

extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002319-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO KALOMEZORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO LUIZ (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002319-43.2018.8.11.0055 Reclamante: VALDOMIRO KALOMEZORE 

Reclamada: MÁRCIO LUIZ Reclamada: BUGATTI VEÍCULOS LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Declaro a revelia da parte 

Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a 

mesma, inobstante devidamente citada e intimada (Id. 16174155), deixou 

de comparecer à Sessão de Conciliação, consoante consta do Id. 

17039913. Passo à análise do mérito. Alega o Reclamante que em 

02/01/2014 adquiriu um veículo Ford Fiesta Sedan, 1.6, FLEX, 2008, placa 

HHY 0644 na garagem de veículos Polo Veículos, não estando na posse 

do contrato, quitado integralmente, conforme comprovantes apresentados. 

Argumenta que em fevereiro/2018 decidiu vender o veículo para adquirir 

um novo, quando tomou conhecimento que a Segunda Reclamada 

compraria o veículo da maneira que se encontrava, tratando com o 

vendedor, Primeiro Reclamado, sendo que, após negociações, os 

Reclamados se comprometeram a promover o conserto do veículo, desde 

que aceitasse, em momento posterior, abater os valores do reparo e 

pagando o excedente, se fosse o caso, o que foi aceito. Argumenta ainda 

que não obteve respostas e somente conseguiu contato com o Primeiro 

Reclamado em 05/04/2018, ficando estabelecido que o veículo seria 

devolvido ao Autor, que pagaria pelos custos do conserto realizado, no 

entanto, o veículo não foi restituído, pugnando na presente demanda pela 

reintegração de posse, ou, na impossibilidade, por perdas e danos. No 

caso vertente os Reclamados incorreram não somente em revelia como, 

também, em confissão ficta, uma vez que deixaram de contestar as 

alegações e de impugnar os documentos acostados à petição inicial pelo 

Reclamante. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que, em razão da revelia, está configurado o esbulho. Prevê os 

artigos 560 e 561 do CPC: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido 

na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 

561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Desta forma, sendo os 

Reclamados, conforme exposto na inicial, os responsáveis pelo esbulho 

da posse do autor em relação ao veículo sub judice, merecendo 

procedência o pleito de reintegração de posse. Isso porque o demandante 

logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos insertos no art. 

561 do Código de Processo Civil, necessários à procedência da ação de 

reintegração de posse. Por fim, a perda da posse resta igualmente 

demonstrada pelo caderno probatório, considerando que inexiste notícia 

dando conta da reintegração do autor na posse do veículo. Cumpre 

ressaltar que os Reclamados não se desincumbiram do ônus probatório 

que lhes competia, (art. 373, II do NCPC), sequer impugnando os 

documentos apresentados pelo Autor. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. VEÍCULO. FATOS ALEGADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS 

PRECISAMENTE PELO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. Caso dos autos 

em que alegou a parte autora que o réu pegou emprestado veículo que lhe 

pertencia, recusando-se a devolver o bem, tendo repassado o automóvel 

à revenda de carros sem o seu consentimento. Tese defensiva que não 

se presta para esclarecer qual a razão de o veículo ter estado na posse 

do réu, limitando-se o demandado a arguir em sua contestação 

preliminares processuais e se valer de negativa genérica, sem impugnar 

especificamente a tese autoral. Assim, não tendo a versão declinada na 

exordial sido objeto de impugnação específica pelo réu, esta é 

considerada verdadeira, nos termos do art. 341 do Código de Processo 

Civil. Diante disso, restam preenchidos os requisitos do art. 561, 

impondo-se a reforma da sentença para julgar procedente a demanda. 

APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082155565, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em: 29-08-2019). No mais, mesma sorte não assiste 

quanto ao pleito de pagamento de aluguéis, pelo que o autor nem mesmo 

especificou o que levou ao percentual requerido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para: CONDENAR os 

Reclamados a restituir ao demandante a posse do veículo descrito na 

exordial, qual seja, veículo Ford Fiesta Sedan, 1.6, FLEX, 2008, placa HHY 

0644, ou na sua impossibilidade, desde já converto em perdas e danos 

para condenar os Reclamados a pagarem ao Reclamante o montante de 

R$ 19.149,00 (dezenove mil, cento e quarenta e nove reais), valor este 

que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 

1% a.m. a contar da data em que o veículo deveria ser restituído 

(05/04/2018). IMPROCEDENTE o pedido de aplicação de multa. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 
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no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo 

Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000829-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SOARES DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A DOS SANTOS ROCHA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ELCIA APARECIDA GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000829-49.2019.8.11.0055. EMBARGANTE: JAIR SOARES DE 

MAGALHAES EMBARGADOS: ELCIA APARECIDA GOMES, RANGEL 

JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA - ME, A DOS SANTOS ROCHA - ME 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se 

de Embargos de Terceiro, distribuídos por dependência, ajuizado por JAIR 

SOARES DE MAGALHÃES em desfavor de ELCIA APARECIDA GOMES, 

RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA – ME e A DOS SANTOS 

ROCHA-ME, nos autos de Ação de Execução de Sentença processo nº 

8010217-27.2014.8.11.0055 que tramita nesta Comarca. Em síntese, a 

parte embargante argumentou no sentido de que o veículo que sofreu 

restrição judicial já tinha sido objeto de negócio jurídico entre a empresa 

RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA – ME (vendedora) e a 

pessoa de JAIR SOARES DE MAGALHÃES (comprador), ora embargante, 

em data de 28/07/2016. Vislumbro que no processo principal o veículo 

VERSA SEDAN – 49 COMPLETO – S 1.6 16.V (FLEX), marca Nissan, 

placas OAU 5471, ano/modelo 2012/2013, cor preta, Chassi nº 

3N1CN7AD5DL800748, cuja constrição fora determinada por esse MM. 

Juízo, foi penhorada para satisfazer a sentença proferida naqueles autos 

em favor da empresa RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA – 

ME e A DOS SANTOS ROCHA-ME. A embargada ÉLCIA APARECIDA 

GOMES, foi devidamente intimada dos embargos de terceiros opostos, 

ocasião na qual manifestou concordar com o desbloqueio do bem em 

favor do embargante, bem como o levantamento de qualquer restrição 

relacionada ao processo principal, contestando apenas a pretensão do 

embargante em condenação das custas e honorários de sucumbência da 

embargada. Em resposta aos embargos a embargada RANGEL JUNIOR & 

FERNANDES RANGEL LTDA – ME, também manifesta concordar com o 

desbloqueio e liberação do veículo objeto de embargos, contudo sustenta, 

que a constrição teria ocorrido por culpa exclusiva do embargante haja 

vista que não realizou a transferência do veículo junto ao Detran, mesmo 

de posse de todos os documentos necessários para tanto, situação na 

qual alega que pelo princípio da causalidade não deve ser condenado em 

custas e honorários de sucumbência. Por sua vez, a embargada A DOS 

SANTOS ROCHA-ME apesar de citada, se manteve inerte ao chamado 

judicial conforme certidão juntada nos autos, vejamos: “(...) Certifico que, 

apesar de Citada, a Embargada A dos Santos Rocha ME não apresentou 

Resposta.” É a síntese. Pois bem. Compulsando de modo detido os autos 

juntamente com a petição inicial, constato total convergência entre os 

fatos narrados pela parte e os documentos por ele juntados, em especial, 

a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, devidamente 

assinada com firmas reconhecidas, o contrato de financiamento do veículo 

requerido pelo embargante bem como comprovante de agendamento de 

vistoria. Havendo provas que apontam para a ocorrência da alienação do 

veículo antes do registro da penhora e ausente comprovação de má-fé do 

alienante e do terceiro adquirente, impõe-se a retirada da restrição judicial, 

vejamos entendimento jurisprudencial: EMBARGOS DE TERCEIRO. 

DESBLOQUEIO DE VEÍCULO JUNTO AO RENAJUD. PROVA DE BOA-FÉ DE 

TERCEIRO ADQUIRENTE. 1. A transferência da propriedade de bem móvel, 

segundo o regramento vigente, dá-se pela simples tradição, sendo que, no 

caso dos veículos, o registro no DETRAN possui finalidade meramente 

administrativa, porquanto, embora seja a forma mais simples de provar a 

propriedade do automóvel, tal prova é possível por meio de qualquer outro 

documento idôneo. Em princípio, tratando-se de alienação de veículo, cuja 

propriedade se transfere pela simples tradição, a inexistência de ônus e 

restrições pendentes no DETRAN na data da venda evidencia a boa-fé do 

terceiro. 2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à 

propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve 

responder pelas despesas daí decorrentes. (TRF-4 - AC: 

50038530920174047009 PR 5003853-09.2017.4.04.7009, Relator: MARGA 

INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 02/10/2018, TERCEIRA 

TURMA) As argumentações formuladas pela parte embargante, em 

conjunto com os documentos acostados, bem como a concordância dos 

embargados pela liberação do veículo, guarnecem a verossimilhança das 

suas alegações quanto ao seu direito afirmado, principalmente dando 

conta de que as contratações entre as partes envolvidas nos seus 

negócios jurídicos respectivamente se deram em datas anteriores a 

restrição judicial operada nos autos principais executivo. Ademais, não há 

que falar em condenação em custas e honorários de sucumbência tendo 

em vista que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em 

custas e honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé, o que 

não se aplica neste caso. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos da 

fundamentação, opino pela PROCEDÊNCIA dos EMBARGOS DE 

TERCEIROS, fazendo-o por sentença, com resolução de mérito, com base 

no art. 487, I do CPC, para DETERMINAR a desconstituição e levantamento 

da restrição realizada por intermédio do sistema RENAJUD, que recaiu 

sobre o veículo VERSA SEDAN – 49 COMPLETO – S 1.6 16.V (FLEX), 

marca Nissan, placas OAU 5471, ano/modelo 2012/2013, cor preta, Chassi 

nº 3N1CN7AD5DL800748. Expeça-se mandado de restituição do veículo 

removido em favor do embargante. Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se nos autos 

da execução em apenso, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo, tornado o feito principal concluso para deliberações. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JULIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000129-73.2019.8.11.0055 Autora: Cassia Juliana Alves da Silva Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pelo réu. Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo 

demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das 

questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia 

do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e não havendo nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a autora foi 

negativada por ordem da ré, por dois débitos de R$ 119,83 (cento e 

dezenove reais e oitenta e três centavos), como prova certidão de 

restrição anexa aos autos pela demandante. Todavia, afirma a autora que 

não reconhece a dívida, pelo que deve ser cancelada, bem como ser 

indenizado em danos morais pela negativação indevida. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação, cabe à parte reclamada demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. É cediço 

que atualmente as contratações de serviços de telefonia em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Neste sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual resta comprovado 

o pacto entre autora e ré, além do fato de não ter sido negada a existência 

de relação jurídica, afirmando a Reclamante genericamente que 

desconhece o débito, sem mencionar os motivos que levaram a 

desconhecer. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento do débito constituído pela autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. Assim, neste contexto analítico, resta 

comprovado ser devida a inclusão da autora no cadastro de 

inadimplentes, razão pela qual necessária é a improcedência da presente 

demanda. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade 

esta está no agir da Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013)”; Quanto ao pedido contraposto, demonstrada a legalidade do 

débito, opino pela sua procedência. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Por outro lado, condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 

9,9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei 

n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 9,9% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, 

§8º do NCPC. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR a 

Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no que tange ao débito 

discutido nos autos na importância de R$ 219,70 (duzentos e dezenove 

reais e setenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do débito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001022-98.2018.8.11.0055 Reclamante: MOACIR DELLA JUSTINA 

Reclamado: ANDRÉ DA SILVA CUNHA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 
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processo, não se vislumbrando necessidade de produção de prova oral. 

Rejeito as preliminares de inépcia da inicial, as quais se confundem com o 

mérito. Rejeito ainda a impugnação do valor da causa, pelo que trata-se da 

pretensão pecuniária do Reclamante. Indefiro o pedido do Reclamado 

atinente ao deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre quando da 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante 

a condenação do Reclamado ao pagamento de valores referentes ao IPVA 

2017 relativos ao contrato de compra e venda de veículo firmado no valor 

de R$ 2.077,60 (dois mil e setenta e sete reais e sessenta centavos) e de 

débitos relativos ao veículo no valor de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e 

treze centavos), bem como aplicação de multa de 10% sobre o valor do 

contrato. Em defesa, o Reclamado afirma que não se negou a efetuar o 

pagamento da multa, pelo que não o fez por estar em discussão 

administrativa, tratando-se de multa indevida, bem como afirma que o 

negócio jurídico foi firmado em fevereiro/2017, pelo que a responsabilidade 

pelo IPVA é do Reclamante, pugnando ainda pelo afastamento da multa. 

Analisados o processo e os documentos a ele acostados conclui-se 

restar incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como a existência de uma multa, a qual foi quitada pelo Reclamante. Desta 

feita, ainda que estivesse em discussão administrativa, o Reclamado 

reconhece os fatos, bem como afirma que não se negou a quitar, motivo 

pelo qual merece acolhimento o pleito de restituição no valor de R$ 85,13 

(oitenta e cinco reais e treze centavos). No entanto, mesma sorte não 

assiste com relação ao pedido de reembolso do IPVA 2017. Denota-se que 

o contrato foi firmado em 13/02/2017, desta feita, quem usufruiu do veículo 

no ano de 2017 foi o comprador, inexistindo débito em aberto em relação à 

dito imposto quando do negócio firmado, pelo que o vencimento é posterior 

à compra, bem como inexiste cláusula contratual a embasar o pleito que 

obrigue o Reclamado nesse sentido. No mais, não há que se falar em 

aplicação de multa em sede de reciprocidade, pelo que não restou 

configurado descumprimento contratual apto a ensejar dita aplicação. 

Assim, reconheço que deve ser pago ao Reclamante o montante de R$ 

85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos), referente a multa oriunda 

do período em que o Reclamado era proprietário do veículo, o qual deverá 

ser devidamente atualizado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO e o faço para: CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos), referente a 

multa por infração, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE 

e acrescido de juros da data do desembolso. IMPROCEDENTE o pedido de 

ressarcimento do IPVA/2017 e de aplicação de multa por reciprocidade. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM TOMAZ DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000268-59.2018.8.11.0055 Reclamante: MIRIAN TOMAZ DE ABREU 

Reclamada: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A preliminar de perda do objeto 

se confunde com o mérito, e com ele será julgado. Passo ao exame do 

mérito. Trata-se de ação com pedido de restituição de danos materiais e 

indenização por danos morais, ao fundamento de que a Reclamante 

adquiriu produto da Reclamada na data de 24/11/2017, no entanto, por 

constar pagamento pendente após três dias requereu o cancelamento da 

compra e restituição do valor. Argumenta que até a propositura da 

presente demanda não havia sido restituído os valores, pugnando pela 

restituição e indenização por danos morais diante da perda do tempo útil. 

A Reclamada, em defesa, argumenta que o valor foi restituído aos 

09/02/2018, inexistindo dever de restituir e indenizar. Dos documentos 

apresentados é possível verificar que a Reclamante buscou diversas 

tentativas de resolução administrativa, no entanto, houve demora 

injustificada na restituição, não apresentando qualquer justificativa para 

demora de cerca de 3 (três) meses. No mais, não obstante o fato de não 

se tratar de valor considerável, a hipótese em exame apresenta 

peculiaridades que permitem concluir pela ocorrência de dano moral, 

notadamente por desídia da Reclamada, aliada a perda do tempo útil da 

autora, que necessitou buscar o Judiciário para resolução do conflito que 

poderia ter sido resolvida administrativamente. A propósito: AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO 

CONTRATADO E NÃO INSTALADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO 

ÚTIL - Cobrança de dívida inexistente Consumidor que tentou regularizar a 

sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos 

morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar 

várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a 

perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do 

consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, 

situação que gera dano e, por isso, passível de indenização (...). (TJ/SP 

AC 1009205-28.2017.8.26.0006 - Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito 

Privado - Relator: Des. Sérgio Shimura - Data do julgamento: 06/07/2018). 

No mais, quanto ao valor da restituição, tenho que a Reclamante 

reconhece que houve a restituição na data de 09/02/2018. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil), 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação. 

IMPROCEDENTE o pleito de danos materiais. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 
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Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001284-48.2018.8.11.0055 Reclamante: LUCIANE BATISTA DA SILVA 

Reclamada: VRG LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista a 

solidariedade existente entre os fornecedores de bens e serviços, nos 

termos do art. 18 do CDC. Passo ao exame do mérito. Alega a Reclamante 

que logo que soube da convocação para ser uma das atletas da seleção 

brasileira de Karatê que representaria o Brasil em Toronto, no Canadá, 

adquiriu passagens aéreas e documentação necessária, cujos bilhetes 

possuíam itinerário que saia de Cuiabá-MT em 23/09/2017 às 11:33h com 

destino a Guarulhos-SP, local em que todos os atletas e comissão se 

encontrariam, cujo horário permitiria o check in com uma hora de 

antecedência. Argumenta que foi impedida de embarcar por não portar 

passaporte, o qual estava com o Coordenador da Seleção Brasileira de 

Karatê em São Paulo, e mesmo diante de várias tentativas não foi permitido 

o embarque. Posteriormente, a Reclamada ofertou o embarque desde que 

a Reclamante desembolsasse o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 

passagem, o que, argumentando não ter outra saída quitou, embarcando 

no mesmo voo originalmente adquirido. Em decorrência dos fatos requer 

restituição do valor pago no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

fatos decorrem de ausência de documentação adequada para o 

embarque, o que excluir a responsabilidade quanto aos fatos narrados, 

tratando-se de culpa exclusiva da Reclamante. Argumenta ainda que as 

orientações da documentação necessária para embarque em eventuais 

voos operados por outras companhias aéreas constam expressamente 

em sua página eletrônica. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que é incontroverso que a Reclamante não 

estava de posse do passaporte quando do embarque no voo inicial, bem 

como que haveria conexão em Guarulhos-SP e o check in do voo 

internacional se daria somente naquela localidade. Diante do exposto, com 

base no conjunto probatório produzido, entendo que houve falha na 

prestação de serviço da Reclamada que não diligenciou para solucionar a 

questão, como também causou prejuízos de cunho material à Reclamante 

sem qualquer necessidade, pelo que embarcou no mesmo voo adquirido 

inicialmente. Logo, não há justificativa para que a Reclamante adquirisse 

novos bilhetes. Dessa forma, evidenciado o ato ilícito praticado pela 

Reclamada, é seu dever restituir a quantia despendida pela autora na 

aquisição da novas passagens. Além disso, a situação emanada do 

processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, 

especialmente tratando-se de uma viagem cujo objetivo era representar o 

país em um evento internacional, o que, por certo, é fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação 

de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetido por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM SOMBRA 

DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

VIAGEM À LIMA/PERU. PAÍS ASSOCIADO AO MERCOSUL. AUTOR QUE 

NÃO PODE EMBARCAR POR NÃO PORTAR PASSAPORTE, EIS QUE O 

VOO TERIA CONEXÃO EM PAÍS NÃO INTEGRANTE OU ASSOCIADO. 

INFORMAÇÃO NO SITE DA RÉ QUE INDICAVA A NÃO OBRIGATORIEDADE 

DO REFERIDO DOCUMENTO, SEM RESSALVAS ÀS CONEXÕES. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA. 

PREJUÍZOS ENFRENTADOS PELO AUTOR QUE MERECEM SER 

RESSARCIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO EM TELA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00, QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

UTILIZADOS POR ESTAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008800740, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 25-10-2019). Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a 

Reclamada a restituir a Reclamante os valores pagos pela nova passagem 

no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor este que deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a 

partir da data do respectivo desembolso. CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 
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julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001816-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADILSON LELIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT9123-O (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT16156-O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001816-22.2018.8.11.0055 Reclamante: NADILSON LELIS PEREIRA 

Reclamado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cumpre reconhecer que a peça 

contestatória foi apresentada intempestivamente, no entanto, a petição e 

documentos a ela acostados serão analisados, haja vista que o art. 6º da 

Lei 9.099 dispõe que o Juiz deverá adotar em cada caso a decisão que 

considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum, já que é essa a função basilar do Direito. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo ao exame do mérito. O Reclamante afirma que possui um imóvel 

residencial nesta Cidade e que sempre quitou em dia o IPTU, e, ao 

conversar informalmente com um vizinho constatou que o imposto pago 

por este era inferior ao que vinha pagando, mesmo possuindo mesma área 

e com área construída equivalente. Afirma quem em 11/10/2011 foi emitido 

Habite-se 309/2011 e a numeração para sua residência foi emitida em 

02/02/2012, no entanto, foi utilizada como base de cálculo terreno sem 

área construída, levando ao pagamento de um valor a maior de R$ 

1.766,02 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais e dois centavos), 

pleiteando a restituição administrativamente, sem sucesso, pugnando pela 

restituição na presente demanda. Em defesa, o Reclamado afirma que a 

negativa de restituição se deu fundamentada no Parecer Técnico 

247/2018, pelo que não houve impugnação ao lançamento em tempo hábil, 

nos 30 (trinta) dias previstos no Código Tributário. Pelo artigo 168 do CTN, 

o direito para se postular a repetição do indébito tributário fenece com o 

decurso do prazo de 5 (cinco) anos a contar: a) da data da extinção do 

crédito tributário, nas hipóteses de cobrança ou pagamento espontâneo 

de tributo indevido ou maior que o devido (CTN, art. 165, I) e de valores 

resultantes de erros relacionados ao pagamento (CTN, art. 165, II); e, b) da 

data em que se tornar definitiva a decisão, nos casos de reforma, 

anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória (CTN, art. 165, 

III). Para os tributos sob a modalidade de lançamento de ofício (CTN, art. 

149), que são aqueles cujo lançamento é efetuado pelo agente público 

competente, sem nenhum auxílio do sujeito passivo, a exemplo do IPTU e 

IPVA, o prazo de 5 anos conta-se da data do efetivo pagamento indevido, 

segundo dispõe o art. 156, I, do CTN. Para ação de repetição de indébito, 

que visa à restituição de um crédito tributário pago indevidamente ou a 

mais do que o devido, o prazo também é de cinco anos, a contar da data 

de extinção parcial ou total do crédito, momento em que surge o direito de 

ação contra a Fazenda. E isso ocorre no instante do efetivo pagamento 

(REsp 947.206). Denota-se que o Reclamante demonstra que apresentou 

documentação hábil e foi emitido “habite-se”, fato este não impugnado pelo 

Reclamado, além do fato de que no carnê apresentado não consta a 

informação quanto à base de cálculo. Desta feita, merece acolhimento o 

pleito de restituição de valores formulado. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido para: DETERMINAR a devolução do montante 

pago a maior de R$ 1.766,02 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais e 

dois), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% 

a. m. da data do desembolso. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. I. C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 
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pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, não mercê acolhimento a preliminar 

de ausência de interesse de agir suscitada pelas rés por entender ser 

legítimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo falar em 

comprovação de pretensão resistida da ré como condição para a 

propositura da demanda. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça 

de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 

5º, inc. XXXV) Ademais, afasto a preliminar suscitada pela ré, 

considerando ser despicienda a produção de prova pericial para o 

deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a 

serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 120,97 (cento e vinte reais e noventa e sete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, requereu o pedido contraposto de faturas 

inadimplidas no valor de R$ 120,97 (cento e vinte reais e noventa e sete 

centavos), por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Com efeito, a 

ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação em ID nº 

25325292 ss.) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes (assinatura semelhante à juntada ao petitório 

inicial, sublinhe-se), bem como há cópia de documentos pessoais, 

relatórios de chamadas e telas sistêmicas. Método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do 

débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, 

não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS 

PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE 

MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada 

de áudio em que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados 

pessoais, endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

comprovação da relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o 

consumidor adere à CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de 

faturas com alguns pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição ocorreu de forma devida, no exercício regular de direito. 

Havendo provas da existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente 

negada na inicial, inclusive para extensão dos benefícios do plano de 

telefonia para o TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé 

em razão da alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa 

por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 

81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao 

patamar permitido por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Ademais, considerando existente a relação jurídica entre 

parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela primeira, 

necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a autora ser 

compelido ao pagamento de todas da fatura pendente. Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por: A) JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial. B) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto 

entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento das faturas 

inadimplidas, que perfazem o importe de R$ 120,97 (cento e vinte reais e 

noventa e sete centavos), com aplicação de juros simples de 1% a.m. 

desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e correção 

monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação. C) 

CANCELA-SE A LIMINAR CONCEDIDA (cf. nº 22109648). Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 16 de Março de 2020. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé do autor e, por conseguinte, opino condená-lo ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais, e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. LIVRADA A. GAETE 

Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 
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Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de juntada de extrato 

oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do extrato unificado 

extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de 

identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de 

fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 232,27 (duzentos e trinta e dois reais e vinte 

sete centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, requereu o pedido contraposto de faturas 

inadimplidas no valor de R$ 232,27 (duzentos e trinta e dois reais e vinte 

sete centavos), por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação 

em ID nº 22540233 ss.) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato entabulado entre as partes (assinatura semelhante à juntada ao 

petitório inicial, sublinhe-se), bem como há cópia de documentos pessoais, 

relatórios de chamadas e telas sistêmicas. Método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do 

débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, 

não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS 

PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE 

MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada 

de áudio em que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados 

pessoais, endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a 

comprovação da relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o 

consumidor adere à CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de 

faturas com alguns pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a 

inscrição ocorreu de forma devida, no exercício regular de direito. 

Havendo provas da existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente 

negada na inicial, inclusive para extensão dos benefícios do plano de 

telefonia para o TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé 

em razão da alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa 

por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 

81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao 

patamar permitido por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso 

parcialmente provido. (N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Ademais, considerando existente a relação jurídica entre 

parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela primeira, 

necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a autora ser 

compelido ao pagamento de todas da fatura pendente. Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por: A) JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial. B) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto 

entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento das faturas 

inadimplidas, que perfazem o importe de R$ 232,27 (duzentos e trinta e 

dois reais e vinte sete centavos) com aplicação de juros simples de 1% 
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a.m. desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e 

correção monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação. C) 

CANCELA-SE A LIMINAR CONCEDIDA (cf. nº 21460017). Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 18 de Março de 2020. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé do autor e, por conseguinte, opino condená-lo ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais, e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. LIVRADA A. GAETE 

Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002203-37.2018.8.11.0055 Reclamante: HEMERSON DA SILVA PEREIRA 

Reclamada: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Reclamada: 

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela Segunda Reclamada uma vez que não 

restando demonstrada na petição inicial a responsabilidade destas nos 

eventos relatados na petição inicial (valor não creditado), devendo a 

mesma ser excluída do polo passivo da ação, prosseguindo o feito apenas 

em relação a Primeira Reclamada. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais e materiais em razão 

argumentando que depositou valores na sua conta corrente na data de 

12/08/2018 para creditar a fatura de cartão de crédito que venceria no dia 

13/08/2018, no entanto, mesmo com o valor em conta este não foi debitado 

automaticamente, gerando a incidência de juros e taxas. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

Reclamada, em defesa, alega que o Reclamante depositou o valor em dia 

não útil (domingo), motivo pelo qual o valor somente foi liberado 24h após o 

primeiro dia útil, ou seja, no dia 14/08/2018, pelo que na data do 

vencimento (13/08/2018) não havia saldo em conta, inexistindo dever de 

indenizar. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, enquanto que o Reclamante apresentou o extrato bancário 

demonstrando que o valor foi creditado na data de 13/08/2018, não 

constando qualquer tentativa de débito automático a corroborar com as 

alegações da demandada. Desta feita, não restando demonstrada a 

responsabilidade do Reclamante no evento, merece acolhimento o pleito de 

restituição de valores pagos a maior a título de juros e encargos. Destarte, 

resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do Reclamado, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EM 

DUPLICIDADE DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO 

AUTOMÁTICO. HIPÓTESE EM QUE A COBRANÇA INDEVIDA ACABOU POR 

NEGATIVAR O SALDO DA CONTA DO AUTOR. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PECULIARIDADE DO CASO 

CONCRETO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS 

EXPERIMENTADOS. SENTENÇA QUE MERECE MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005642343, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em: 30-10-2015). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente reclamação para CONDENAR a Reclamada a restituir ao 

Reclamante o montante de R$ 147,39 (cento e quarenta e sete reais e 

trinta e nove centavos), acrescido de juros de 1% a. m. e correção 

monetária da data do desembolso e CONDENAR o Reclamado a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta 

cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe 

a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando 

a celeridade processual que concretiza a garantia constitucional da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em que pese os argumentos da 

parte autora, é preciso reconhecer a prejudicial de mérito (prescrição) 

existente no presente caso. Vejamos: De acordo com o entendimento 

pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para propositura de ação 

compensatória por danos morais decorrentes de suposta inscrição 

indevida é de três anos, contados da ciência da referida inscrição – que é 

de competência do órgão mantenedor do cadastro de proteção (cf. S. 359 

do STJ), sublinhe-se. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao aplicar a 

prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos morais 

decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decidiu em 

conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula nº 83 

do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 06/09/2017) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de 

indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 

206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017) Neste diapasão, 

considerando que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi 

disponibilizada em 10 de dezembro de 2015 e 10 de janeiro de 2016 a 

presente ação distribuída apenas em 08 de Junho de 2019, se mostra 

imperioso o reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição 

previsto no art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à 

espécie a disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a 

presente ação não se funda em reparação por danos causados por fato 

do produto ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta 

Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de Março de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula: 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 18 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

juntada de extrato oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à parte autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 101,46 (cento e um reais e quarenta e seis 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 
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Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, requereu o pedido contraposto de faturas 

inadimplidas no valor de R$ 101,46 (cento e um reais e quarenta e seis 

centavos), por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Com efeito, a 

ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas. Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à 

origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Ademais, considerando 

existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a autora ser compelido ao pagamento de 

todas da fatura pendente. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de 

má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: 

A) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. B) JULGAR 

PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para condenar o 

autor ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem o importe de 

R$ R$ 101,46 (cento e um reais e quarenta e seis centavos) com 

aplicação de juros simples de 1% a.m. desde a data do respectivo 

vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a data do 

inadimplemento da obrigação. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de Março de 2020. Ademais, reconheço a litigância de má-fé do autor e, 

por conseguinte, opino condená-lo ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento), custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FRANCA LEITE (REQUERENTE)

JOSE SADI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000004-08.2019.8.11.0055 Reclamante: JOSÉ SADI LOPES Reclamante: 

ZILDA FRANCA LEITE Reclamado: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A 

Reclamado: BANCO ITAUCARD S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 
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forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo a analise do mérito. Os Reclamantes alegam em sua petição inicial 

que possuíam conta conjunta com o Reclamado e utilizavam cartão de 

crédito e, diante de descontentamento com os serviços prestados 

buscaram o Reclamado em setembro/2018 para encerramento da conta, 

quando pleitearam o saldo devedor e foram informados que seria 

necessário depositar o valor de R$ 1.329,96 (um mil, trezentos e vinte e 

nove reais e noventa e seis centavos) para pagamento das faturas dos 

meses de setembro e outubro. Argumentam que, no entanto, foi emitida 

fatura para o mês de outubro/2018, bem como que foram lançados dois 

descontos indevidos referentes à ASSISCELULAR, perfazendo o total de 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), os quais desconhecem e não 

houve resolução administrativa para dito fato, pugnando pela restituição 

em dobro. Os Reclamados, em defesa, alegam que o valor depositado era 

insuficiente, pelo que havia ainda um saldo devedor na conta corrente, 

pelo que o valor depositado não foi suficiente a cobrir o saldo devedor e 

mais as faturas de setembro e outubro/2018. Argumenta ainda que a 

compra contestada foi realizada presencialmente com uso de cartão com 

chip e senha pessoal, motivo pelo qual não foi cancelada, inexistindo 

dever de restituir e indenizar. Em sede de impugnação, os Reclamantes 

argumentam que a falha decorreu de informação equivocada da 

funcionária, bem como das compras não lançadas. Argumentam ainda que 

não restou claro a que título seria a compra contestada. Em análise aos 

documentos e fatos constantes dos autos é possível verificar que é 

incontroversa a relação jurídica e o pedido de encerramento de conta, bem 

como o saldo devedor, fato este reconhecido pelos Reclamantes. 

Ressalta-se que os Reclamantes reconhecem as compras oriundas da 

fatura de outubro/2018, com exceção da compra contestada, atribuindo ao 

Reclamado a responsabilidade pela ausência de lançamento na fatura de 

setembro/2018. Quanto a esse ponto não assiste razão aos Reclamantes, 

pelo que, reconhecendo o saldo devedor, não há que se falar em atribuir 

ao Reclamado a responsabilidade, até mesmo porque é de conhecimento 

comum que há uma data certa para fechamento da fatura e que as 

compras efetivadas passam por um período de processamento, não 

merecendo guarida o pleito de desconstituição do débito. No mais, quanto 

à compra desconhecida, os Reclamantes não se desincumbiram do ônus 

probatório que lhes competia a teor do artigo 373, I, do CPC. Em verdade, 

os Reclamantes nem mesmo impugnam a informação de que a compra foi 

feita com uso de cartão e senha pessoal, assim como não alega em 

momento algum que seu cartão tenha sido roubado/furtado/extraviado. 

Nesse sentido, não há verossimilhança nas alegações da Reclamante 

referente à compra, não havendo que se falar em indenização por danos 

morais e materiais advindos da cobrança. Corroborando: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA EFETUADA PELO 

CARTÃO DO AUTOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUTOR QUE 

NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR MINIMAMENTE FATO 

CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, DE ACORDO 

COM O ART.373, I, DO CPC. DANOS INOCORRENTES. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71007509110, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 29/03/2018). Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento do processo 

após o trânsito em julgado desta decisão. Revogo a liminar concedida no 

ID. 17282195. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000295-08.2019.8.11.0001 Reclamante: CLEITON ARAUJO ESTEVES 

Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo à análise do mérito. O 

Reclamante pleiteia indenização por danos morais argumentando que foi 

condicionado a contratar seguro prestamista quando da realização de 

financiamento. O Reclamado, em defesa, alega que o Reclamante 

contratou o seguro e que referida contratação se deu por vontade do 

demandante, em contratação expressa, apresentando os contratos 

firmados. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que o contrato apresentado pelo Reclamante prevê a cobrança 

do serviço ao qual aderiu, não havendo provas quanto à obrigatoriedade 

na contratação deste, cujo ônus tocava ao Autor, nos termos do art. 373, 

inc. I, do NCPC. Além disso, o contrato de seguro é apartado, constando 

claramente do que se trata não podendo o Reclamante alegar 

desconhecimento. No mais, o próprio Reclamante afirma que 

posteriormente requereu o cancelamento e reembolso do valor, o que 

ocorreu sem óbice, conforme sua narrativa. Desta feita, tenho que não 

restou configurada a venda casada, pelo que o consumidor adquiriu 

simultaneamente os serviços, estando discriminados os produtos e 

serviços de forma independente, não configurando venda casada a mera 

arguição do Reclamante, sem a devida comprovação. Corroborando: 

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EFETUADA POR CERCA DE UM ANO. SERVIÇO 

EXPRESSAMENTE CONTRATADO E DISCRIMINADO NO CONTRATO. 

VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
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RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004535225, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 30/10/2013)”. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000141-87.2019.8.11.0055 Reclamante: MARILZA GONÇALVES DA 

COSTA Reclamada: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA Reclamada: KROTON 

EDUCACIONAL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Acolho o pedido de decretação de revelia das Reclamadas UNIC 

EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A, com fulcro no art. 20 

da Lei 9.099/95. No entanto, deixo de aplicar seus efeitos em face do 

disposto no art. 345, inciso I do Novo Código de Processo Civil, verbis: 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;” Passo ao 

exame do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que cursou 

Educação Física nas instituições reclamadas, no entanto, foi impedida de 

colar grau sob o fundamento e que não havia realizado a prova de 

avaliação e medidas, bem como que ficaram pendentes 20 horas de 

cursos livres das 200 horas determinadas, o que refuta, argumentando 

que realizou a prova e que fez horas de cursos livres além do 

estabelecido. Para fundamentar seus pedidos, apresenta certificados de 

cursos e a suposta prova efetivada. A Reclamada, em defesa, argumenta 

genericamente que a Reclamante possuía pendências documentais junto à 

instituição, sem informar quais seriam, bem como que não restou 

prejudicada em sua carreira, pois se graduou e inscreveu-se no quadro 

da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem. In casu, aplica-se as 

regras consumeristas, bem como aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Acrescento que a colação de grau em curso superior 

é uma data marcante para o homem médio, sendo que para muitas 

pessoas é mais importante que qualquer outro fato. Denota-se dos 

documentos e fatos constantes dos autos que as Reclamadas sequer se 

atêm aos fatos constantes na inicial, bem como que não impugnaram os 

documentos apresentados pela Reclamante. Além disso afirmam que a 

mesma se inscreveu no quadro da OAB quando o curso concluído foi 

Educação Física. Portanto, ao contratar uma instituição de ensino para 

cursar ensino superior os estudantes esperam total comprometimento da 

empresa no empenho das funções e não foi o que se viu nos autos. No 

mais, as Reclamadas não impugnam os documentos apresentados pela 

Reclamante. Portanto, não há como reconhecer que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com o contrato, devendo ser responsabilizada pelos 

danos causados. Desta feita, merece procedência o pleito de condenação 

em dano moral, eis que frustradas as expectativas dos contratantes 

mediante o descumprimento contratual, o qual ultrapassa a barreira do 

mero dissabor, pelo que foi tolhida de participar junto aos colegas de 

classe da colação de grau, tratando-se de um momento irrepetível. 

Corroborando: Ementa: INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

COLAÇÃO DE GRAU. CERIMONIAL DE FORMATURA. DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Comprovando 

nos autos as falhas na prestação do serviço, é dever da recorrente a 

reparação dos danos. Sentença de procedência mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71004249082, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 24/09/2013). Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 

DETERMINAR a imediata colação de grau da Reclamante, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de aplicação de multa. CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da 

citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de 

má-fé. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000125-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000125-36.2019.8.11.0055 Reclamante: LUIZ MARIANO BRIDI Reclamada: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo ao exame do mérito. Alega o Reclamante que adquiriu passagens 

aéreas da Reclamada para o trecho São Paulo – Cuiabá agendado para o 

dia 20/07/2018, no entanto, ao comparecer para check in foi informado 

que o voo havia sido remanejado para o dia seguinte, perdendo 

compromissos com a família e desembolsando valores não programados 

com alimentação, hospedagem e locomoção, sem qualquer assistência da 

Reclamada. A Reclamada, em sua defesa, alega que o cancelamento de 

voo decorreu de caso fortuito, tratando-se de fortuito externo em 

decorrência de pane no radar e que procedeu a recolocação dos 

passageiros em outro voo. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que a Reclamada apresenta documentos aptos 

a demonstrar a ocorrência de caso fortuito, o que ocasionou o 

cancelamento de voos na data prevista. Ocorre que a Reclamada, não 

contesta a afirmação do autor de que não foi disponibilizada hospedagem, 

alimentação e locomoção, consoante determina a Resolução n 400/2016 

da ANAC, tendo em vista que foi realocado para o dia seguinte ao 

contratado. Portanto é inegável que os fatos extrapolaram o mero 

aborrecimento, dando ao demandante o direito à indenização. A situação 

emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para 

com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, 

de relação de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetido por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM SOMBRA 

DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. TRANSPORTE INTERNACIONAL. ATRASO AÉREO SUPERIOR A 

4 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA DE FORMA ADEQUADA. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. Hipótese em 

que a falha na prestação do serviço, transporte aéreo partindo de San 

Andrés com destino a Bogotá, culminou em atraso superior a seis horas, 

acarretando na perda das conexões seguintes e demora prolongada no 

destino final, Caxias do Sul. 2. De acordo com a tese da defesa, 

inobstante a necessidade de reprogramação do voo, a parte demandante 

recebeu toda assistência necessária, consoante determina a Resolução 

nº 400/2016 da ANAC. 3. Ocorre que tal justificativa não tem o condão da 

afastar a falha na prestação do serviço, pois o atraso foi exagerado. 

Ademais, verifica-se a falta de solução efetiva por parte da ré, que não 

comprovou ter prestado a adequada assistência à autora. 4. Transtornos 

ocasionados que justificam o dever de indenizar. A situação vivenciada 

pela autora, exsurge do fato de experimentarem sofrimento além do mero 

dissabor, caracterizando-se o dano moral. (...) RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007961527, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 26-06-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

materiais sofridos, no valor de R$ 995,70 (novecentos e noventa e cinco 

reais e setenta centavos), valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a contar do 

desembolso. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta 

decisão e juros legais a contar da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE ANDRADE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENSAZIONE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001422-15.2018.8.11.0055. REQUERENTE: CLEONICE ALVES DE 

ANDRADE GONCALVES REQUERIDO: SENSAZIONE COMERCIO DE 
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COLCHOES LTDA - EPP VISTOS etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Ultrapassada as preliminares, passo à análise 

do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em razão 

do protesto indevido promovida pela Reclamada, ao argumento de que já 

teria realizado o pagamento antes mesmo do vencimento. Alega a 

requerente que no dia 11/12/2017 realizou a compra de uma cabeceira de 

cama junto a empresa reclamada, no valor de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) pagos em 10 (dez) parcelas mensais no valor de R$ 

75,00 (setenta e cinco reais), através de boleto bancário, com o primeiro 

vencimento para 11/01/2018 e a última em 11/10/2018. Informa que se 

dirigiu até a empresa reclamada e efetuou o pagamento referente a 

primeira parcela do dia 11/01/2018, contudo a reclamada ao invés de 

destacar o boleto bancário com vencimento em 11/01/2018, acabou 

destacando o boleto bancário da última parcela (décima parcela) com 

vencimento em 11/10/2018 deixando de entregar o comprovante de 

pagamento para a requerente. Sendo assim, a reclamada informou que 

efetuaria a baixa da primeira parcela e emitiria o boleto bancário da décima 

parcela devido ao equivoco ocorrido. Em contestação, a Reclamada alega 

que não cometeu nenhum ilícito, uma vez que os boletos são registrados 

para protesto automático, ou seja, quando não há pagamento 

automaticamente vão para protesto, bem como que não houve nenhuma 

intenção de prejudicar a requerente. A reclamada sustenta que a 

requerente, após a compra, compareceu em seu estabelecimento para 

pagar a primeira parcela, contudo a reclamada não recebe os boletos 

bancários. A requerente teria insistido em realizar o pagamento se 

negando ir até ao banco, alegando que o primeiro pagamento seria uma 

entrada e não o pagamento da primeira parcela. Devido a insistência da 

requerente, a reclamada recebeu a “entrada” e informou que seria 

correspondente a última parcela e que a primeira parcela continuaria com 

a mesma data de vencimento, o que a requerente teria concordado. Fixo 

como pontos incontroversos a compra realizada e as condições de 

pagamento, bem como o protesto indevido. Pois bem. Dá análise dos autos 

é possível verificar que de fato ocorreu protesto indevido de dívidas que já 

haviam sido pagas, conforme comprovantes de pagamentos anexo na 

inicial e na contestação. Em que pese a alegação da reclamada de 

justificativa de que a primeira parcela não teria sido paga, e sim a última 

parcela, ainda assim esta realizou o protesto da segunda parcela, mesmo 

estando paga antes do vencimento. Ainda que se justificasse o primeiro 

ocorrido, o que não é o caso, o segundo protesto ainda é indevido. A 

reclamada em suas alegações tenta afastar sua responsabilidade 

alegando que a requerente teria insistido em realizar o pagamento da 

primeira parcela em seu estabelecimento e que mesmo não recebendo 

pagamento desses boletos, aceitou em recebe-lo, contudo a título de 

entrada, sendo desconsiderado o último boleto e o primeiro permaneceria 

aberto para pagamento, situação na qual sustenta que se a parte 

requerente tivesse realizado o pagamento no banco, tal como fez com as 

parcelas posteriores, teria resolvido a questão. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a licitude do ato a 

ensejar o protesto do nome da requerente, tendo em vista que os boletos 

protestados estavam devidamente quitados. Portanto, não se desincumbiu 

a parte Reclamante da obrigação processual que lhe competia, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada, ao protestar o nome da Reclamante por 

débito já pago. Inobstante a responsabilidade da reclamada pela falha na 

prestação de serviços, verifica-se que a própria requerente alega em sua 

inicial que a reclamada teria destacado o último boleto e não o primeiro. 

Sendo assim, é dever da requerente em acompanhar e verificar o 

procedimento de pagamento, neste caso, certificando-se de que será 

autenticado ou destacado o boleto correto para evitar tais problemas. 

Considerando que a requerente também concorreu para o protesto, tendo 

em vista não ter tido o cuidado que lhe cabe de verificar o procedimento e 

a extração do boleto correto, no caso concreto, houve culpa concorrente 

do consumidor, contudo tal situação não é capaz de isentar a reclamada 

que por sua vez não poderia protestar o nome da requerente por boleto 

pago, tendo inclusive protestado o segundo boleto mesmo antes do 

vencimento, mas deve ser recepcionada como causa de redução do valor 

indenizatório pela metade. No que pertine aos danos morais, a reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso 

VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da cobrança indevida, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Por fim, no que se refere ao pedido de 

emissão de boleto bancário da última parcela, verifico que tal obrigação já 

foi cumprida nos autos. No entanto a requerente informa que não 

conseguiu realizar o pagamento tendo em vista que o boleto bancário não 

foi aceito e seu nome foi novamente protestado, contudo não anexa 

nenhum documento que comprove a negativa na aceitação do boleto. 

Ademais, a reclamada manifesta informando que devido a inadimplência o 

nome da requerente foi automaticamente protestado, ocasião na qual teria 

a requerente somente pago o valor do boleto, sendo que as custas e 

taxas do cartório foram realizadas pela reclamada e não pela requerente, 

conforme vídeo anexo aos autos. Neste sentido requer a condenação em 

da requerente em litigância de má-fé. Indefere-se o pedido de condenação 

em litigância de má-fé, uma vez que nenhuma das situações previstas no 

art. 80 do CPC restaram caracterizada nos autos, tendo em vista que não 

é possível extrair do vídeo anexo as alegações apresentadas pela 

reclamada. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIAL PROCEDENTE o pedido para: a) DETERMINAR a reclamada a 

realizar a baixa em seu sistema da primeira e segunda parcela, tendo em 

vista estar adimplente; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 10.000,00 (dez reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Deixo de determinar que a reclamada emite e 

disponibilize o último boleto, tendo em vista que tal obrigação já foi 

cumprida nos autos, bem como que já houve a quitação do mesmo. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000735-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO STUCHI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000735-38.2018.8.11.0055 Reclamante: LUIZ PAULO STUCHI MARTINS 

Reclamada: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A Reclamada: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de incompetência dos 

juizados por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia 

suscitada, eis que os documentos acostados ao processo são suficientes 

para o deslinde da ação. Passo ao exame do mérito. O Reclamante pleiteia 

indenização por danos morais e materiais alega que adquiriu um televisor 

48” SEMP TOSHIBA LED INTERNET TV FULL HD HDMI na loja da Segunda 

Reclamada, pelo valor de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e 

nove reais), com acréscimo de R$ 222,64 (duzentos e vinte e dois reais e 

sessenta e quatro centavos) a título de garantia estendida, contratada da 

Primeira Reclamada. Argumenta que com dois meses de uso o produto 

apresentou vícios, sendo encaminhado para assistência técnica. No 

entanto, dias depois a função Smart deixou de funcionar, tendo buscado 

as Reclamadas, sendo fornecido um aparelho de dispositivo de mídia que 

conectado à porta HDMI da TV acessa a interne, para substituir a função 

smart. Argumenta ainda que passados alguns meses o produto 

apresentou novo vício (queima da tela), sendo efetivada a troca, com 

poucos dias depois apresentando novo vício (botões da tv não 

funcionavam), estando até o presente momento sem resolução. As 

Reclamadas, em contestação, alega que assistiram ao Reclamante em 

todos os requerimentos, tanto que efetivou troca do produto em mais de 

uma oportunidade, inexistindo dever de indenizar. Analisado do processo 

e os documentos a ele acostados verifica-se que é inconteste a 

existência de vícios reiterados no aparelho. Além disso, não houve uma 

resolução satisfatória, pelo que o aparelho perdeu funções de fabricação 

no período em que ainda estava em garantia e não foi realizada a troca, 

tendo sido ofertada alternativa de um aparelho a ser conectado que não 

condiz com a função que deveria conter no aparelho. No mais, o aparelho 

foi levado à assistência em pelo menos 4 (quatro) oportunidades, ficando 

o Reclamante impedido de utilizar o produto adquirido, restando 

demonstrados os danos materiais sofridos. Logo, verifica-se que houve 

falha na prestação do serviço pela Reclamada na medida em que não 

houve substituição do produto defeituoso adquirido pelo Reclamante ou 

restituição de valor, diante do vício ocorrido dentro do prazo de garantia, 

situação esta que demonstra o descaso e desrespeito no atendimento aos 

seus consumidores, não demonstrada qualquer causa de excludente de 

ilicitude, fato que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, devendo 

reparar os danos a ele causados. Corroborando: “CONSUMIDOR. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE 

NOTEBOOK DEFEITUOSO. VÍCIOS MANIFESTADOS EM ITEM ESSENCIAL 

DO PRODUTO (PLACA MÃE) JÁ NO SEGUNDO ANO DE USO, DENTRO DO 

PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA 

ORIGEM, SENDO AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR E DENEGADA 

A COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. INSURGÊNCIA DA 

CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM PEÇA FUNDAMENTAL, 

SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO 

ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. 

TRANSTORNOS E DISSABORES QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. 

CONFIANÇA E EXPECTATIVA DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA 

RESPEITABILIDADE GOZADA PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. JUROS 

DE MORA INCIDENTES SOBRE O PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140790164 SC 

2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado na petição inicial e o faço para 

SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as Reclamadas a restituírem ao 

Reclamante à quantia de R$ 2.721,64 (dois mil, setecentos e vinte e um 

reais e sessenta e quatro centavos), referentes aos danos materiais, 

valor este que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e juros a partir do 

desembolso; CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011522-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA A GOMES AQUINO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO OAB - MT17483-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 
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8011522-12.2015.8.11.0055. REQUERENTE: CYNARA A GOMES AQUINO 

COMERCIO - ME REQUERIDO: PAULO ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA 

VISTOS etc. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ainda, frisa-se que as partes foram 

devidamente intimadas para manifestar interesse na produção de provas 

em audiência de instrução, sob pena da inércia ser interpretada como 

desinteresse na produção de provas orais, resultando no julgamento do 

pedido conforme o estado do processo. Contudo, permaneceram inertes, 

razão pela qual passo ao julgamento da questão. Indefiro desde já o 

pedido de inclusão do polo ativo da empresa VISON DISTRIBUIDORA, 

tendo em vista que a teor do artigo 10 da Lei nº 9.099/95, não se admitirá, 

no processo, qualquer forma de intervenção de terceiros, nem de 

assistência. Senso incabível o instituto em sede de juizado especial, pelo 

qual rejeito a preliminar suscitada. Ademais, presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Em síntese, afirma a parte autora que na data de 11/06/2014 o 

reclamado adquiriu vários produtos de beleza sob o valor total de R$ 

5.124,65 (cinco mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos), o qual foi devidamente parcelado. Ocorre que o requerente 

alega que no dia 01/07/2014, o reclamado voltou a adquirir junto a 

requerente mais produtos de beleza de forma parcelada, no entanto 

restou inadimplente, situação pela qual requer a procedência dos pedidos 

para condenar o requerido ao pagamento do valor original total de R$ 

6.545,55 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos). O requerido em contestação alega que a cobrança é indevida, 

tendo em vista que em que pese ter ocorrido a entrega destes produtos 

este teria ocorrido para suprir suposto prejuízo causado pelo requerente 

quando da venda, meses antes, de produto vencidos e com data de 

vencimento próximo, motivo pelo qual requer seja julgada improcedente os 

pedidos da inicial. Por fim, o reclamado formula pedido contraposto para 

que seja a requerente condenada ao pagamento do valor de R$ 20.217,09 

(vinte mil duzentos e dezessete reais e nove centavos) correspondente 

aos produtos avariados e não substituídos pela requerente, conforme 

acordado a época. Em sua impugnação, a parte autora impugna os fatos e 

documentos apresentados na contestação especificamente quanto ao 

pedido contraposto, ratificando todos os termos da inicial. Após detida 

análise dos autos, é preciso reconhecer que assiste razão à parte autora. 

Explico: Verifico que resta incontroverso o recebimento dos produtos 

entregues pela requerente, o qual resultou na emissão da Nota Fiscal 

anexa a inicial, bem como que resta incontroversa a inadimplência pelo 

pagamento dessa mercadoria adquirida na data de 01/07/2014, o qual 

resultou nesta ação de cobrança. Pois bem. No que diz respeito a 

alegação da reclamada de que tais produtos seria decorrente de 

substituição de produto vencido, verifica-se que não existe comprovação 

nos autos de suas alegações. Isso porque deixou de apresentar qualquer 

documento que demonstre a negociação quanto a substituição de 

produtos junto a requerente, bem como que não comprovou ao menos a 

existência de produtos vencidos, e, ou, próximos do vencimento, provas 

essas que não são possível de produzir, tendo em vista que o reclamado 

poderia ter fotografado a mercadoria com o lote de identificação e anexar 

ao processo. Neste sentido, verifico que a reclamada logrou êxito em 

comprovar a inadimplência do reclamado, visto que o mesmo admite o 

recebimento da mercadoria e não comprova o pagamento, e, ou, fato 

modificativo e desconstitutivo do direito da requerente, situação que 

entendo devido o pagamento da quantia do valor original de R$ 6.545,55 

(cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos) a título de cobrança. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO contido na inicial para condenar os réus 

ao pagamento do valor de R$ 6.545,55 (cinco mil quinhentos e quarenta e 

cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a título de indenização por 

danos materiais, que deverá ser acrescidos de juros de mora (simples) ao 

mês a partir do vencimento da obrigação/inadimplemento e correção 

monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da 

obrigação/inadimplemento. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002284-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002284-83.2018.8.11.0055 Reclamante: WILSON ALBERTO LUCCHESI 

VERTA Reclamada: HDI SEGUROS S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 
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pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo à análise do mérito. Alega o Reclamante que é segurado da 

Reclamada, apólice 01.058.005.009347, vigente no período de 25/07/2017 

a 27/07/2018, seguro residencial. Argumenta que em 16/05/2018 houve 

um forte vendaval que danificou o telhado e entrou água, danificando o 

piso da residência, gerando danos de aproximadamente R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), com negativa de cobertura sob o fundamento que a 

cobertura em casos de vendaval ocorre somente quando a velocidade do 

vento apresentar 54km/h, tendo sido registrado 38,9km/h. A Reclamada, 

em sua defesa, reitera a resposta administrativa, alegando que agiu no 

exercício regular do direito, argumentando que os danos foram causados 

por infiltração e não por vendaval, o que estaria excluído da cobertura. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que 

assiste razão parcial ao Reclamante. Incontroverso que na data de 

16/05/2018 ocorreu chuva acompanhada de ventos fortes, bem como 

resta verossímil que com a abertura da cobertura o piso de madeira foi 

danificado, conforme consta do laudo apresentado pela própria 

Reclamada. Ainda que o referido laudo tenha constatado que os ventos 

não atingiram o índice na contratação, ou seja, não atingiram 54km/h, as 

provas carreadas não respaldam a alegação de materialização de risco 

excluído, tendo em vista que, de acordo com o próprio regulador da 

seguradora responsável pelo relatório de regulação do sinistro acostado 

aos autos, foram constatados danos ao telhado do imóvel, circunstância 

suficiente, quando ponderada em conjunto com os demais elementos de 

prova, para elidir aludida exclusão. Deste modo, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II do 

NCPC, pois não houve qualquer justificativa razoável para a negativa de 

cobertura. Sendo assim, entendo procedente o pedido de indenização por 

danos morais, pois é inquestionável que a conduta da Reclamada 

demonstra total descaso e desrespeito para com o consumidor, situação 

esta que ultrapassa o mero transtorno. Corroborando: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

RESIDENCIAL C/C DANOS MORAIS. QUEDA DE MURO DEVIDO A FORTES 

CHUVAS COM FORTES VENTOS. VENDAVAL. NEGATIVA DE SEGURO 

QUE NÃO SE SUSTENTA NO CASO CONCRETO. CARACTERIZADO O 

DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

DESCONTANDO O PERCENTUAL EQUIVALENTE À FRANQUIA. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, 

Nº 71008652406, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 25-06-2019). No mais, merece 

procedência parcial o pedido de restituição dos valores despendidos para 

conserto, devendo se limitar ao limite da cobertura, o qual perfaz o 

montante de R$ 8.654,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), 

descontado o valor da franquia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), conforme contrato apresentado, pelos motivos acima expostos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o 

faço para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

materiais suportados, no valor de R$ 8.154,00 (oito mil, cento e cinquenta 

e quatro reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

por ela suportados, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO WANDRE QUEIROZ VIANA (REQUERENTE)

ELAINE RISSATO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA SILVA FRANCO MORCILLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010153-12.2017.8.11.0055. REQUERENTE: DIEGO WANDRE QUEIROZ 

VIANA, ELAINE RISSATO BORGES REQUERIDO: ROSA SILVA FRANCO 

MORCILLO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do disposto no 

art. 38, da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS 

interposta pelo DIEGO WANDRE QUEIROZ VIANA e ELAINE RISSATO 

BORGES em desfavor de ROSA SILVA FRANCO MORCILLO, sob a 

alegação de que a requerente teria sofrido prejuízo material decorrente de 

vazamento em caixa d´água no imóvel locado. Fundamento. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento, especialmente porque já 

foi realizada a audiência de instrução. Alegam os requerentes que teriam 

pactuado contrato de locação de imóvel residencial com a requerida, 

sendo que na data de 20/11/2015 ocorreu um vazamento na caixa D´água 

que fica no forro do imóvel. Alegam que ao chegarem no imóvel, a boia da 

caixa d´água havia apresentado problemas e veio a transbordar 

inundando todo os móveis da residência, situação na qual entrou em 

contato com a requerida solicitando providências, tendo em vista que a 

água não parava de derramar sobre os móveis da casa, contudo sem 

êxito tendo em vista que a requerida informou que não era “pedreiro” e 

que este é quem deveria resolver o problema. Alegam que, após o 

ocorrido a requerida colocou cano de saída de água em todas as caixas 

d´água do residencial, contudo, o problema continuo, porém passou a ser 

desviada para fora do imóvel, e em virtude desse fato, iniciou constante 

falta de água. Sendo assim, não solucionado o problema os requerentes 

na deixaram o imóvel na data de 02/03/2016. Ocorre que em decorrência 

do vazamento tiveram seus bens móveis deteriorados, sendo eles a cama 

box e guarda roupas, motivo pelo qual requer a condenação da requerida 

na reparação pelos danos materiais, bem como pelos danos morais que 

alega ter sofrido. A reclamada em sua defesa alega que quando recebeu 

a comunicação do ocorrido, teria solicitado imediatamente ao pedreiro, o 

qual já presta serviços a reclamada, que verifica-se a situação, o qual 

relatou que estava tudo “Ok”, contudo teria notado que havia sinais de que 

a boia da caixa d’água teria sido forçada visto que estava torta, indicando 

que os requerentes teriam mexido na boia, pois estava diferente de 

quando foi instalada. Sustenta ainda que os fatos narrados na inicial não 

condizem com a verdade, tendo em vista que a caixa d’água se localiza no 

forro no banheiro, sendo que esta fica entre a cozinha e o quarto, 

situação na qual caso houvesse o vazamento a única peça da Kitnet que 

molharia seria o banheiro, contudo este possuí ralo por onde a água 

escoaria, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos da inicial, 

bem como que faz pedido contraposto requerendo a condenação dos 

requerentes ao pagamento dos aluguéis em atraso. Pois bem. Da análise 

da audiência de instrução realizada e dos documentos anexos aos autos 

é possível verificar que ocorreu vazamento no imóvel locado pelos 
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requerentes, sendo inclusive necessário o comparecimento do pedreiro, 

de indicação da reclamada, realizar o devido reparo. Neste sentido 

incontroverso o vazamento ocorrido originado na caixa d’água localizada 

entre o teto e o forro do banheiro. Sendo assim, resta controverso o dano 

material causado pelo vazamento. Dá análise probatória conclui-se que 

restaram danificados os móveis da residência, especificamente a cama 

box e o guarda roupa. Isso porquê, as fotos anexas na inicial demonstram 

o dano, bem como que a testemunha Sra. Adriana confirma que viu o 

guarda roupa todo molhado e que tendo em vista o material ser MDF ficou 

inutilizado, bem como que a cama estaria também molhada. Ademais, 

verifica-se que a requerida não modificou ou desconstituiu os fatos 

alegados na inicial, bem como que a oitiva das testemunhas por ela 

arroladas não a exime de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. DANOS NOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO AUTOR EM 

DECORRENCIA DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO PELO 

AUTOR. BENFEITORIA NECESSÁRIA NÃO REALIZADA. 

RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS 

MATERIAIS DECORRENTES DO VAZAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007148497, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

31/10/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007148497 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 31/10/2017, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2017). Ademais, a Lei 

8.245/91 prevê as responsabilidades dos envolvidos num contrato de 

aluguel, ou seja, o proprietário do imóvel e o inquilino. Segundo esta 

legislação, “é dever do locador, entre outros, manter a coisa em condições 

para o isso da qual se destina a locação. E o locatário deve zelar pelo 

imóvel alugado como se fosse seu.” Neste sentido, tenho que a reclamada 

é responsável pelo dano material causada aos requerentes na medida em 

que deixou de realizar os devidos reparos no imóvel para evitar o 

vazamento da caixa d’água. No que se refere ao pedido de indenização 

por danos morais, decorrente da angustia que os requerentes e seu filho 

passaram em ter seus móveis inutilizados, devendo valer-se de colchão 

emprestado para dormir e após de expor o colchão ao sol para que 

pudesse secar, tenho que razão assiste aos requerentes. O dano moral, 

perfeitamente caracterizado na espécie, deve ter adequado arbitramento, 

atentando para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando 

em consideração não só a satisfação da vítima, um bálsamo ao sofrimento 

suportado, como também o caráter punitivo à ré, evitando-se, contudo, 

seja ele causa de enriquecimento sem causa por parte daquela. No 

pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 e 927, 

do Código Civil, e, não pode deixar de ser observada, uma vez que, no 

presente caso, restou patente a conduta ilícita da parte reclamada. O dano 

moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem 

jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: 

vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, 

decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que se 

refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, notadamente tendo 

em conta o real constrangimento enfrentado pelo reclamante, a fixação do 

quantum indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições do reclamante e reclamada, revelando-se, além disso, ajustada 

ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual a 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido de forma 

integral ao exposto na inicial, devendo a reclamada pagar o valor de R$ 

2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais), devidamente 

atualizado, aos requerentes. Ademais, nego o pedido contraposto, tendo 

em vista que não é objeto da discussão e pedido inicial, devendo a 

reclamada se valer de ação própria para cobrança de aluguéis em atraso. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça 

inicial e, por consequência, pela CONDENAÇÃO da reclamada a pagar à 

parte autora a importância de R$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e 

noventa e oito reais), corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% (um 

por cento), ambos desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); 

CONDENAR a reclamada a pagar aos autores o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito, a teor 

do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em 

julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002633-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO MAZOTTI (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002633-52.2019.8.11.0055. AUTOR(A): ANTONIO FRANCISCO FILHO 

REU: VANDERLEI APARECIDO MAZOTTI VISTOS ETC. 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 10/03/2020, às 09h45m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 
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sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 832,47 (oitocentos e trinta e dois reais e 

quarenta e sete centavos) decorrente da contrato verbal de aluguel, no 

qual o requerido restou inadimplente m 1 mês e 14 dias de aluguel, bem 

como o pagamento de água e luz. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam na procedência do pedido, 

pelo que é a parte autora credora da parte ré, impondo-se o pagamento 

por parte desta, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o réu ao 

pagamento de R$ 832,47 (oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e sete 

centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA OAB - MT21801/O (ADVOGADO(A))

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000367-92.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOSE PAULINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO VISTOS 

VISTOS. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita 

sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. O requerente ajuizou ação 

de indenização por restrição indevida com pedido de tutela antecipada 

visando que a empresa reclamada retire a restrição interna que pesa 

contra seu nome em razão de um débito já adimplido desde 2017, o que o 

impede a concessão de crédito bancário. A reclamada contestou o pedido 

aduzindo, em apertada síntese, que, de acordo com as próprias 

informações prestadas pelo reclamante, ele esteve inadimplente junto ao 

banco reclamado. Alega que o Sistema de Informações do Banco Central – 

SISBACEN não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero 

informativo de registros. Requer, assim, seja julgada improcedente a 

pretensão indenizatória. O pedido deve ser julgado improcedente, tendo 

em vista que a referida “restrição interna” não se trata de órgãos de 

restrição ao crédito, bem como que não é disponibilizado a terceiros. 

Ademais, não é possível verificar nos autos a origem do débito informado 

junto ao SCR, bem como que não há comprovação nos autos do 

pagamento do débito. As instituições bancárias e financeiras não 

possuem obrigação legal de conceder crédito, senão a quem possui 

condições exigidas pelo Banco Central e pelos próprios bancos e 

financeiras, uma vez que estas possuem liberdade para analisar e 

conceder créditos. Como já asseverado por este Juízo quando do 

recebimento da inicial, oportunidade em que indeferiu-se a liminar 

vindicada, é óbvio que somente ao empresário/instituição bancária 

compete analisar a conveniência de conceder créditos para determinados 

clientes, podendo se utilizar dos critérios que bem entender para isso, 

desde que, obviamente, não sejam eles contrários à lei. A Jurisprudência, 

por seu turno, pende para essa mesma linha de pensamento: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ONUS DA PROVA 

REQUERENTE. NEGATIVA DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO INTERNA BANCO. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DANO 

MORAL. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao 

requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao 

requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos 

do direito do autor - A entidade bancária não tem qualquer obrigatoriedade 

de firmar contrato de empréstimo, posto que, o contrato subsiste em razão 

da comunhão de interesses das partes - A negativa de contratação 

baseada na existência de pendência financeira em nome da parte 

contratante, por si só, não gera o dever de indenizar, por se tratar de 

exercício regular de direito da instituição financeira. (TJ-MG - AC: 

10702100776468001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019) Assim, não há 

ilicitude na conduta da reclamada, em manter as informações do 

requerente junto ao Sistema de Informações do Banco Central. 

Consequentemente, não há dano a ser indenizado. Em assim sendo, o 

julgamento mais justo e equânime de acordo com o que consta dos autos, 

é a improcedência do pleito inicial, no sentido de isentar a reclamada de 

qualquer responsabilidade de indenizar o reclamante por danos morais. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a reclamação, por consequência, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC. Ratifico os termos da liminar não concedida. Sem custas, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001312-79.2019.8.11.0055 Requerente: MJ – COMÉRCIO DE FRALDAS, 

CONFECÇÕES E PRODUTOS INFANTIS LTDA ME Requerida: VALDECIR 

BARBOSA S E N T E N Ç A Considerando a notícia de quitação do débito 

pela parte reclamante (ID. 30435870), a extinção do feito é medida que se 

impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do Código de 

Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000740-26.2019.8.11.0055 Autor (a): LEONIDAS CARGNIN QUATRIN Ré 

(u): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 30458103). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRIVANE VIVIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001257-31.2019.8.11.0055 Autor (a): LOJA ELDER – COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME Ré (u): MEIRIVANE VIVIANE DOS SANTOS 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em sede de audiência de conciliação (cf. ID n. 

30362662). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
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possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000759-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANI PEREIRA CHIERIGATT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000759-32.2019.8.11.0055 Autor (a): CLOZER COMÉRCIO VAREJISTA 

DE CONFECÇÕES LTDA ME Ré (u): DAIANI PEREIRA CHIERIGATT PROJETO 

DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 30434755). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001337-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001337-92.2019.8.11.0055 Autor (a): ALINE FRANÇA DA SILVA Ré (u): 

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA ME PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 30427847). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA NOVAES OAB - RJ85874 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001023-49.2019.8.11.0055 Reclamante: CARMEM RIBEIRO DOS SANTOS 

Reclamado: SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA S E N T 

E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Trata-se de reclamação onde objetiva a 

autora a restituição de valores cobrados a título de seguro sem 

contratação. A Reclamada, em defesa, alega ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, pelo que o contrato 

questionado foi firmado entre a autora e a empresa MJ Operações e 

Serviços. Destaca-se que a legitimidade de partes é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes, pelo 

que, em decorrência do contrato apresentado, a presente demanda 

merece ser extinta sem resolução do mérito. Corroborando: “RECURSOS 

INOMINADOS ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? CESSÃO DE CRÉDITO ? 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ? INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM SERASA ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE ? PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO ? INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA ? ARGUIÇÃO DE 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? 

SENTENÇA ANULADA ? RECURSO DA PARTE RECLAMANTE 

PREJUDICADO ? RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E 

PROVIDO. Verificando-se que a ação fora direcionada para a recorrente 

quando deveria ter sido direcionada para outra empresa, deve ser 

reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Recurso da parte Reclamante prejudicado. Recurso 

da parte Reclamada conhecido e provido. (Recurso Inominado n. 

0089143-58.2016.811.0001, Turma Recursal de Cuiabá, Relator: Dr. 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 21/09/2017)”. G.n. Assim, 

deve ser reconhecida a ilegitimidade da Reclamada Diante do exposto, 

OPINO pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte reclamada, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. VIEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000767-09.2019.8.11.0055 Autor (a): J. D. VIEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA EPP Ré (u): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A SENTENÇA 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

se apresenta imprescindível a realização de perícia técnica para solução 

do litígio. Ora, no caso, o autor sustenta que em decorrência de sinistro no 

trânsito o motor do veículo fundiu, dentre outras avarias, tendo inicialmente 

a seguradora Reclamada afirmado que pagaria o valor integral do veículo, 

posteriormente tendo recusado. A Reclamada, em defesa, apresenta 

laudo argumentando que os danos ao veículo foram causados por 

desgaste natural e não por sinistro, motivo pelo qual houve negativa, 

estando excluído o desgaste natural da cobertura. Assim, considerando 

ser este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por ser 

imprescindível produção de prova pericial para sua adequada resolução, 

necessário é a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, 

por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos 

Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, in verbis: 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: Sublinho que sem apoio técnico pericial é impossível definir 

se os danos decorrem do sinistro ou de desgaste natural. Assim, pairando 

dúvidas a respeito do laudo apresentado pela Reclamada necessária é a 

perícia técnica a ser realizada sobre esse. É exatamente neste sentido a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO MOTOR. VEÍCULO 

CONSERTADO EM OFICINA DE CONFIANÇA DA PARTE AUTORA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO 

ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA EXTINTA. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007479017, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Julgado em 27/09/2018) Partindo dessas premissas, bem como se 

apresentando necessária a realização de perícia técnica, outro caminho 

não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor 

complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino JULGAR EXTINTO o 

feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Extingue-se o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 
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autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARIANO KASPRZAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001017-42.2019.8.11.0055 Reclamante: LUCAS MARIANO KASPRZAK 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida pela Reclamada, eis que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de produção de outros tipos de prova, como a 

pericial. Passo ao mérito da ação. Alega o autor na petição inicial que na 

data de 02/01/2019, às 15:56h houve queda de energia, buscando 

imediatamente contato com a Reclamada, pelo que possui aviários que 

necessitam de energia, sendo informado que o restabelecimento ocorreria 

em até 07h, tendo sido restabelecido às 18:30h e novamente interrompido 

às 19:00h. Argumenta que mesmo diante de diversos contatos, inclusive 

com a equipe local, no entanto o serviço somente foi restabelecido às 

7:09h do dia 03/01/2019, permanecendo cerca de 14:00h sem o 

fornecimento, causando a morte de 5.735 aves por estresse térmico, com 

prejuízo de R$ 12.869,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

cinquenta centavos), bem como necessitou de um adiantamento de 

futuros lotes no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), 

pleiteando ditos valores a título de danos materiais e indenização por 

danos morais. A reclamada alega, em sua defesa, afirma que não houve 

perturbações no sistema no período, bem como que o Reclamante não 

efetivou qualquer processo administrativo. No caso, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, eis que somente afirma não existir oscilações no período, no 

entanto verifica-se que sequer impugnou os protocolos informados na 

inicial. Além disso, a Reclamada não desconstituiu os laudos apresentados 

pelo Reclamante, em especial laudo do profissional vinculado ao INDEA, o 

qual consta que as mortes decorreram de estresse térmico. Sendo assim, 

tenho que os documentos juntados na petição inicial comprovam que a 

interrupção da rede elétrica, bem como os danos causados com a morte 

das aves, merecendo procedência o pleito de danos materiais em 

decorrência do fato. No entanto, não há que se falar em restituição do 

valor referente ao adiantamento, pelo que trata-se de acordo em relação a 

futuros lotes e a condenação pela morte das aves e mais o empréstimo 

configuraria bis in idem, vedado no ordenamento jurídico. Corroborando: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR O DANO COMPROVADO 

ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO. Danos aos equipamentos 

da autora em razão da queda de energia elétrica que abastece sua 

residência. Indenização material no valor dos orçamentos dos bens 

avariados. Laudos técnicos e orçamentos (fls. 11/13) comprovando o 

nexo de causalidade entre o dano evidenciado e a falha na prestação de 

serviços. Em sede administrativa, postulou a autora o ressarcimento dos 

prejuízos, não obtendo o provimento do seu pedido. A concessionária, por 

seu turno, limitou-se a sustentar a inocorrência de danos à autora, 

dizendo não haver qualquer nexo de causalidade entre o fato e o dano 

causado. Todavia, não trouxe aos autos sequer algum documento a 

comprovar o alegado em sua defesa, ônus que lhe incumbia, conforme art. 

333, II do CPC. Comprovado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, 

não produzindo a concessionária prova hábil a afastá-lo, frente à 

responsabilidade objetiva, impõe-se a esta o dever de indenizar os 

prejuízos devidamente comprovados. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005157391, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 05/11/2014)”. Por fim, não vislumbro a existência de ofensa à 

honra, dignidade ou qualquer outro direito da personalidade do 

Reclamante, capaz de ensejar indenização por danos morais. Ressalto, 

ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou 

aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à 

esfera de dano moral. Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

BREVE PERÍODO. PREJUÍZOS EM AVIÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSA 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO MATERIAL EM 

PROPORÇÃO REDUZIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. 

Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. 

Responsabilidade objetiva. O artigo 37, § 6º, da CF estendeu às pessoas 

jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, a 

responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. Inteligência 

dos artigos 14, § 1º, e 22, ambos do CDC. Aplicável a legislação 

consumerista ao caso. 2. Princípio da continuidade do serviço. O 

fornecimento de energia elétrica, pelas próprias características do 

sistema, está sujeito a fatores que podem levar à interrupção do serviço o 

que pode ser legal se o restabelecimento ocorrer dentro dos prazos e 

parâmetros exigidos pela legislação que regula o setor. 3. O pequeno 

produtor rural, em tendo como se precaver para interrupções normais e 

aceitáveis, só pode buscar a reparação junto à distribuidora quando a 

falta de energia for superior a período razoável que, com pequeno 

investimento, pode e deve evitar a perda da produção/criação. Logo, ainda 

que se esteja tratando de responsabilidade objetiva, o razoável é se 

entender que só há o dever de responder por perdas decorrentes da 

interrupção do fornecimento quando essa se der por prazo superior 

àquele que o consumidor poderia, ou melhor, deveria, de forma 

absolutamente razoável, sem custo significativo, estar preparado para 

evitar. 4. Critério objetivo. O entendimento desta Câmara, em relação à 

concorrência de culpas, restringe-se às hipóteses em que os danos 

comprovadamente sofridos pelo agricultor derivarem da interrupção do 

fornecimento de energia elétrica durante tempo inferior a 24 horas 

ininterruptas, conjuntura em que os prejuízos serão por ele suportados à 

razão de 2/3, imputando-se à distribuidora de energia elétrica a 
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responsabilidade pelo ressarcimento de 1/3. Já nas hipóteses de danos 

advindos de interrupções por período superior a 24h, a responsabilidade é 

integralmente da concessionária. No caso concreto, tratando-se de 

interrupção de aproximadamente 3h, viável o ressarcimento de apenas 1/3 

do prejuízo material, nos termos da sentença. 5. Danos morais. Os 

prejuízos imateriais por inadimplemento contratual dependem da 

comprovação de que, em virtude do ato ilícito, houve ofensa à esfera 

extrapatrimonial, o que sequer se cogita diante de interrupção da energia 

elétrica por tão breve período. Transtornos de pouquíssimas horas que 

não superam os incômodos corriqueiros e inerentes à exploração de 

atividade econômica. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70082741661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 23-10-2019). Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no 

valor de R$ 12.869,50 (doze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

cinquenta centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (02/01/2019). 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E DO 

PEDIDO DE DANOS MATERIAIS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 

FORMULADOS PELO RECLAMANTE. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002424-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DOS SANTOS MERCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002424-20.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ANGELA DOS SANTOS 

MERCES REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de 

pedido de restituição de valores que alega terem sido descontados 

indevidamente a título de contribuição previdenciária, incidentes sobre a 

remuneração de cargo em comissão, proposto por ANGELA DOS SANTOS 

MERCES em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e 

ESTADO DE MATO GROSSO. Audiência de conciliação dispensada. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifico a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas de 01/2012 a 10/2013, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

29/10/2018. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 10/2013. Decido. A Reclamante requer a 

restituição das contribuições previdenciárias do período de 01/2012 a 

03/2017. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. Passa-se ao julgamento. A parte reclamante alega o 

desconto da contribuição previdenciária sobre o valor correspondente a 

cargo em comissão de Diretora de Escola, no período de 01/2012 a 

03/2017. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 

(alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a 

qual veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado quando esta não for incorporada 

pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da contributividade, 

pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre parcela 

remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 
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INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Extrai-se da ficha de 

rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre 

o valor descrito nos itens “FDE. DIR. ESCOLA/PEB”, o que é vedado por lei. 

Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe 

foram cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida nos itens 

“FDE. DIR. ESCOLA/PEB” por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, 

as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração. Veja-se a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) Sobre o indébito incide 

correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% 

a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com 

as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, nos termos 

na fundamentação, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[3]/STF); 2) 

Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a autora a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo de 

comisão, nos meses 10/2013 até 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 10/2018, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 1º - As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da 

ação. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre 

o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000675-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DALCOL DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000675-02.2017.8.11.0055. EXEQUENTE: LOJA ELDER - COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: JAIR DALCOL DE SOUZA NETO 

VISTOS ETC. Ante a notícia de cumprimento da obrigação, consta o devido 

levantamento dos valores pelo alvará judicial, bem como que a par 

exequente intimada a manifestar o que entender de direito quedou-se 

inerte, homologo e determino o encerramento do feito ante a comunicação 

de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva 

J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001326-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001326-63.2019.8.11.0055 Reclamante: ELIZEU ALVES DE SOUZA 

Reclamada: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 

SAMAE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 
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supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Passo à análise do mérito. Alega o 

Reclamante em sua petição inicial que é servidor público municipal efetivo 

desde 07/07/2017, aprovado no cargo de vigia, matrícula 2580-1, bem 

como que requereu progressão funcional por nível e classe com o 

acréscimo de percentual específico com incorporação ao vencimento 

base, no entanto, mesmo com parecer favorável, houve erro de 

interpretação legislativa acerca da forma de concessão que ocorreu de 

maneira não cumulativa, pois as elevações não foram pagas sobre o valor 

do salário base com a incorporação das demais progressões, pugnando 

pelo pagamento das diferenças salariais. Em defesa, a Reclamada afirma 

que a partir de 2016 após parecer da Procuradoria Municipal e Decreto do 

Chefe do Executivo 392/2017 e 426/2017, restou proibida a incorporação 

as elevações de níveis ao vencimento base dos servidores. Assegura 

que a Lei 2.875/2008, art. 12, assegura incorporação do percentual 

específico para cada nível, entretanto, essa incorporação não poderá ser 

cumulativa. Analisando o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que não assiste razão ao Reclamante. Evidencia-se que o art. 

2º, inc. VII da Lei 2.875/2008 estipula o grupo ocupacional em que o 

servidor está vinculado, constando do parágrafo único, I, “b” do artigo 12 

da mesma lei que será incorporado o percentual ao vencimento base do 

servidor, inexistindo equívoco no parecer técnico da Reclamada. 

Denota-se que os decretos não estão em dissonância com a legislação, 

tratando-se apenas de regulamentação de critérios não específicos. Dito 

entendimento também foi objeto de análise nos tribunais superiores: "O 

cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento 

básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas as demais vantagens 

do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de 

escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera 

ilegalmente os cofres públicos" (AgRg no RMS n. 30108/MS, relª. Minª. 

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25.06.2012). “A 

Constituição Federal em seu art. 37, XIV, veda a superposição de 

vantagens pecuniárias, ou seja, os acréscimos pecuniários percebidos 

por servidor público não poderão ser computados nem acumulados para 

fins de concessão de vantagens ulteriores, que hão de incidir somente 

sobre o vencimento padrão.” (RE 639976, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, julgado em 19/08/2014, publicado em DJe-162 DIVULG 

21/08/2014 PUBLIC 22/08/2014). Desta feita, conclui-se que a vantagem 

deve ser calculada sobre o vencimento do cargo efetivo, compreendido 

como o salário base, excluídas demais vantagens. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000710-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Processo nº 1000710-88.2019.8.11.0055 Reclamante: EMERSON RECK 

Reclamada: CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S/A SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito, por fim, a preliminar de 

incompetência territorial tendo em vista que a ação poderá ser proposta 

pela parte autora no local onde o réu exerça suas atividades ou mantenha 

seu estabelecimento, filial ou sucursal, ou, ainda, em seu domicílio ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza, nos termos do art. 4º, I e III da Lei 9.099/95: “É competente, para 

as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, 

a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza.” Rejeito também a 

preliminar de inépcia por ausência de interesse de agir, a qual se 

confunde com o mérito, sendo julgada em momento oportuno. Indefiro 

ainda a impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre 

quando da interposição de recurso inominado. Somente com a prática 

deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do 

pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo à análise do mérito. 

Alega o Reclamante na petição inicial que adquiriu uma Smart TV QLed 65’’ 

UHDK Samsung através de boleto bancário emitido no site da Reclamada, 

com vencimento para 12/02/2019, no entanto, não pôde efetuar o 

pagamento até o vencimento e buscou a Reclamada para verificar a 

possibilidade de pagamento, sendo informado que poderia ser realizado, o 

que foi feito aos 20/02/2019, no entanto, dois dias após verificou que o 

pedido havia sido cancelado. Argumenta que desde então buscou 

resolução administrativa para restituição do valor ou vale troca, sem 

sucesso, pugnando na presente demanda pela restituição do valor e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em defesa, afirma que o 

Reclamante não comprova os fatos constitutivos de seu direito, bem como 

que o descumprimento contratual não enseja reparação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a princípio o erro 

partiu do Reclamante, pelo que efetuou o pagamento do boleto após o 

vencimento, no entanto, dito fato não enseja direito à Reclamada de 

retenção do valor. No mais, o Reclamante buscou resolução administrativa 

via e-mail e via chat, momento em que foi reconhecido dever de restituir, 

no entanto, não o fazendo. Denota-se que houve pagamento sem entrega 

de qualquer produto, pelo que o pedido foi cancelado, merecendo 

procedência o pleito de restituição do valor pago. Desta feita, verifico que 

houve falha na prestação do serviço pela Reclamada na medida em que 
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não atendeu ao Reclamante quando das solicitações administrativas, 

retendo indevidamente o valor pago de um pedido cancelado, situação 

esta que demonstra o descaso e desrespeito da Reclamada no 

atendimento aos seus consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, devendo reparar os danos a ele causados. Corroborando: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

COMPRA E VENDA DE PRODUTO CANCELADA SEM A DEVOLUÇÃO DO 

PREÇO PAGO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A 

DEVOLUÇAO DO VALOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR EXPRESSIVO 

DA CONSUMIDORA POR LONGO PERÍODO. PRIVAÇÃO DA AUTORA. 

DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA CONDUTA DE 

GRAVE DESRESPEITO PARA COM A CONSUMIDORA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00, ADEQUADO AO CASO 

CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007677115, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 29-05-2018). No que 

tange ao pleito de danos materiais, tenho que o pedido merece provimento, 

devendo ser restituído ao Reclamante o valor pago pelo produto. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para: CONDENAR a Reclamada 

restituir ao Reclamante a quantia indevidamente retida de R$ 12.385,49 

(doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), 

valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do pedido de reembolso 

(22/02/2019); CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA KEILLA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002393-97.2018.8.11.0055 Reclamante: MAIRA KEILLA FURLAN 

Reclamada: IUNI EDUCACIONAL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao exame do mérito. 

Afirma a Reclamante que possuía relação jurídica com a Reclamada sendo 

beneficiada pelo financiamento Governamental FIES, curso de Odontologia 

e que quando da colação de grau se dirigiu ao SAA para quitar eventuais 

débitos e levantar valores remanescentes, sendo informada que havia um 

crédito de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), sendo informada que 

o valor seria depositado em sua conta em um prazo de 48 horas, o que 

não ocorreu. Argumenta ainda que abriu chamados e somente na data de 

29/01/2018 foi creditado em sua conta o saldo de R$ 8.108,81 (oito mil, 

cento e oito reais e oitenta e um centavos), buscando informações com a 

Reclamada, sendo informada que havia sido debitado o valor de R$ 

3.069,84 (três mil e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) 

referente a ajustes de serviços de materiais de 2015/1, que já havia sido 

pago, reconhecendo como devido somente o montante de R$ 2.331,06 

(dois mil, trezentos e trinta e um reais e seis centavos) referente ao 

semestre 2016/2. Pleiteia restituição em dobro do valor que argumenta ter 

sido cobrado indevidamente e indenização por danos morais. A 

Reclamada, em contestação, afirma que os descontos foram devidos, 

inexistindo dever de restituir e indenizar. O caso em exame é de relação 

de consumo, razão porque se impõe a inversão do ônus da prova com 

fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações, isto porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. “In casu”, verifica-se que a Reclamante 

está cobrada por valores referentes às parcelas de 01/2015 a 06/2015, 

no valor de R$ 511,64 (quinhentos e onze reais e sessenta e quatro 

centavos) cada, os quais já havia quitado, havendo cobrança em 

duplicidade. Denota-se do extrato apresentado pela própria Reclamada (ID. 

17617388) que efetivamente constam como pagos os valores, além da 

“consulta a manifestação” (ID. 16129805) da qual consta na descrição: “a 

mesma não concorda com a cobrança como segue o extrato anexo a 

mesma já tinha quitado”, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

descritos na inicial. Desta feita, merece acolhimento o pleito de restituição 

em dobro do valor cobrado em duplicidade, enquadrando-se no disposto 

do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Verifico ainda que a falha na 

prestação do serviço pela Reclamada na medida em que não atendeu a 

Reclamante quando das solicitações administrativas, retendo 

indevidamente o valor já pago, com cobrança em duplicidade, situação 

esta que demonstra o descaso e desrespeito da Reclamada no 

atendimento aos seus consumidores, fato que ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, devendo reparar os danos a ela causados. Corroborando: 

Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE SEM DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO 

IMPROVIDO - Pela prova dos autos, a autora efetivamente pagou duas 

vezes a fatura vencida em 12/09/2005 - A indenização ao dano moral é 

devida em razão da não devolução pela apelada após reiterados 

requerimentos da apelante - Redução do valor arbitrado - Apelo 

parcialmente provido. (APL 992080150526 SP – 35ª Câmara de Direito 

Privado – Publicação: 17/08/2010 – Julgamento: 09/09/2010 – Relator: José 

Malerbi). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para: CONDENAR a Reclamada 

restituir a Reclamante a quantia indevidamente retida de R$ 6.139,68 (seis 

mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), valor este que 

deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 

1% ao mês a partir do pedido de reembolso; CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001420-11.2019.8.11.0055. REQUERENTE: VALQUIRIA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A requerente alega que adquiriu passagem 

junto a reclamada correspondente ao trecho de São Paulo/SP para 

Cuiabá/MT (voo 5091), com passagem agendada para o dia 10/07/2019 às 

23h45min e chegaria ao destino final às 01h:10min. Alega que, após 

realizar todo procedimento para embarque, recebeu a informação de que 

seu voo havia sido cancelado e que só seria possível embarcar no 

próximo voo marcado para as 3h00min. Sendo assim, alega que ficou no 

aeroporto cerca de 5 cinco horas, aguardando embarque e que seu voo 

teria chegado em Cuiabá/MT apenas as 06:00 (seis horas) da manhã. Em 

contestação a requerida sustenta que o voo (AD 5091) sofreu atraso de 

1h20min em razão de manutenção não programada da aeronave, e 

diferentemente do alegado pela requerente, não ocorreu cancelamento de 

voo, apenas alteração do horário de embarque, na qual a requerente 

chegou em seu destino as 3h27min, requerendo assim a improcedência 

dos pedidos da inicial, bem como a condenação da requerente em 

litigância de má-fé. Já na impugnação a requerente alega que teria sofrido 

um atraso de 3h00min posto que deveria chegar em Cuiabá as 3h00min, 

mas só chegou em sua cidade quase as 6h00min. No caso vertente, as 

provas anexas aos autos demonstram que não ocorreu cancelamento, 

bem como que o atraso no voo foi de 1h20min, conforme demonstrado 

pela reclamada. Verifica-se ainda que, embora a requerente na inicial 

alega o cancelamento, na impugnação já afirma que ocorreu um atraso, 

ratificando o pedido de indenização por danos morais. Pois bem, sem 

maiores delongas, é entendimento da nossa Turma Recursal que atraso de 

voo inferior a quatro horas, desde que prestada assistência ao 

passageiro, não gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, devendo a 

parte autora demonstrar nos autos os danos efetivamente sofridos. 

Recurso Inominado nº 0013883-43.2014.811.0001 Origem: Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S/A 

Recorrido: LUIS CUSTODIO GAMA RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA –TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 

VOO POR MAIS DEZ HORAS – LAPSO SUPERIOR AO LIMITE TOLERADO 

(QUATRO HORAS). Diante das peculiaridades atinentes ao transporte 

aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas, desde 

que prestada a devida assistência ao passageiro, não caracteriza ato 

ilícito, nem enseja dano moral na modalidade in re ipsa (artigos 230 e 231 

do CBA e artigos 3º e 4º da Resolução 141/2010 da ANAC) O conceito de 

dano moral, ante a inexistência de sua especificação legislativa, fora dado 

basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, 

dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando 

há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos 

inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a 

reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros. 

A psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o dano moral é 

comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de 

caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico. O abalo consiste 

na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários 

outros aspectos que podem ocorrer em razão da própria natureza da 

pessoa. Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura 

o dano moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria 

convivência em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações 

justamente para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência 

entre as pessoas. Resta, então, saber se a situação aventada suplanta o 

mero aborrecimento, com vistas a identificar ou não a possibilidade de ser 

deferido ao autor a compensação por eventuais danos morais que tenha 

sofrido. No caso dos autos, no entanto, não há qualquer demonstração de 

ocorrência de danos morais à parte reclamante, razão pela qual sua 

pretensão merece ser indeferida, mormente em razão da ausência de 

provas do fato principal alegado, qual seja, de que o atraso de pouco mais 

de 1h20min, tenha-lhe causado prejuízo moral. É nítido, mesmo que a 

requerente tivesse sofrido atraso no voo em 3h00min ainda assim, por si 

só, não caracterizaria do dano moral pleiteado conforme alhures 

fundamentado. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, 

pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a 

direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos 

morais. O atraso de menos de 04 (quatro) horas não é causa suficiente 

para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, sendo tão 

somente situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida civil, no 

qual o ser humano de tirocínio médio deve se habituar. Diante disso, não 

há que se falar em indenização por danos morais, devendo tal pedido, 

portanto, ser julgado improcedente. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial e pela extinção do processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000960-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 24092264). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 
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Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-50.2018.8.11.0055
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JOSIANI LEITNER RIBEIRO (REQUERENTE)
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002422-50.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JOSIANI LEITNER RIBEIRO 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de pedido de 

restituição de valores que alega terem sido descontados indevidamente a 

título de contribuição previdenciária, incidentes sobre a remuneração de 

cargo em comissão, proposto por JOSIANI LEITNER RIBEIRO em desfavor 

do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO 

GROSSO. Audiência de conciliação dispensada. Citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez 

que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira 

fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. PRESCRIÇÃO Como 

se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a 

prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas 

apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e 

da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifico a 

ocorrência da prescrição em relação às parcelas de 01/2012 a 10/2013, 

haja vista que a ação foi distribuída no dia 29/10/2018. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao período 

anterior a 10/2013. Decido. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de 01/2012 a 03/2017. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. Passa-se ao julgamento. A parte reclamante alega o 

desconto da contribuição previdenciária sobre o valor correspondente a 

cargo em comissão de Diretora de Escola, no período de 01/2012 a 

03/2017. A Lei Federal nº 9.783/99 revogada pela Lei nº 10.887/2004 

(alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 

social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da Constituição Federal, a 

qual veda a incidência da contribuição previdenciária sobre a 

remuneração do cargo comissionado quando esta não for incorporada 

pelo servidor. Esta vedação é corolário do princípio da contributividade, 

pois o servidor não pode ser obrigado a contribuir sobre parcela 

remuneratória que comporá sua remuneração quando estiver na 

inatividade. É a jurisprudência no tema: “pacificado o tema da não 

incidência da contribuição previdenciária a partir do momento em que as 

verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança 

e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração dos 

servidores, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com 

base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 

962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE 

DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO ART. 40 DA 

CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 40 da Carta 

Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com relação aos 

servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo constitucional estabelece 

que, "Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)". No âmbito 

federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 10.887/2004, que regulamentou 

a EC n. 41/2003, excluindo da incidência da contribuição previdenciária "a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança" (art. 4º, §1º, VIII). A questão já foi objeto de 

apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo "remuneração" seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público." (MS, 

110928/2011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Data do Julgamento 

08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a parte reclamante faz jus à 

restituição dos valores descontados em desconformidade com essas 

regras, como bem salientado na r. sentença recorrida: "Desse modo, a 

requerente faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas 

nos períodos compreendidos entre dezembro/2007 a abril/2012, sendo 

que a base de contribuição deveria ter incidido sobre o cargo efetivo e 

não sobre o valor percebido em virtude de cargo em comissão." (...) 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT RI 921/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Extrai-se da ficha de 

rendimentos do requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre 

o valor descrito nos itens “FDE. DIR. ESCOLA/PEB”, o que é vedado por lei. 

Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe 

foram cobradas a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 
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previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a verba contida nos itens 

“COORDENADOR/FDE/CEFAPROS” por se tratar de verba que não é 

incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de 

natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Veja-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no 

IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 

e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei 

Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 

09/07/2013). Diante do exposto, nos termos na fundamentação, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da inicial para: 1) Declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre CARGO EM 

COMISSÃO. 2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão, nos meses 10/2013 até 12/2014, 

e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma 

dos descontos de mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 

10/2018, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000553-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJENNYFER KELLY CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000553-18.2019.8.11.0055 Reclamante: DJENNYFER KELLY CAETANO 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada por débito devidamente quitado. Argumenta que a inscrição 

decorre de cobrança das mensalidade de janeiro e fevereiro de 2019, as 

quais foram devidamente quitadas. A Reclamada, em defesa, alega que a 

Reclamante distorce a verdade colocando-se como vítima de uma situação 

que só a ele própria deve der atribuída, inexistindo dever de indenizar. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a 

provar o insucesso/o da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme disposição 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se restar incontroverso que a Reclamante contratou 

com a Reclamada, bem como que os documentos do ID 19369073 

demonstram que efetivamente ocorreu o pagamento do débito que ensejou 

a inscrição noticiada no documento do ID 14956166, fato este não 

desconstituído. Deste modo, a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), não desconstituindo o 

comprovante de pagamento apresentado. Logo, resta demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados 

da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito quitado, não 

sendo comprovada a responsabilidade desta pelos débitos, conforme 

disposto no art. 14, §1º, I do CDC. Corroborando: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 

COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO 

NCPC. DEVER DE PROCEDER A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. CONDUTA 

ABUSIVA E ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.980,00, QUE COMPORTA REDUÇÃO 

PARA R$ 6.500,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AS PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO, ALÉM DE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, 

EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009173493, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 18-02-2020). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos. CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% 

a.m. a partir da citação. MANTENHO a liminar concedida no ID. 19391413. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 
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a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

V.F. DA SILVA & SILVA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANDRA SABINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002051-52.2019.8.11.0055. INTERESSADO: V.F. DA SILVA & SILVA 

LTDA - ME REQUERIDO: LIANDRA SABINO DE ARAUJO VISTOS etc. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré compareceu em audiência de 

conciliação e realizada na data de 18/02/2020, às 14h30m, apresentando 

proposta de acordo, contudo não foi aceito pelo requerente. Ademais, a 

reclamada deixou de apresentar contestação apesar de devidamente 

citada para tanto. Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Consigno que o comparecimento em audiência de conciliação é um 

ônus processual da parte, sendo sua presença obrigatória, nos termos do 

Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia 

em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual que produz vários 

efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela 

parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a 

revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, 

não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou 

comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações da 

autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo 

visa o recebimento do valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta 

reais) decorrente da venda de um veículo conforme faz prova contrato e 

cheque nominado ao requerente, anexo junto a inicial. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora da parte ré, 

impondo-se o pagamento por parte desta, sob pena de enriquecimento 

sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial 

para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e 

cinquenta reais), que deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001359-87.2018.8.11.0055 Reclamante: JOEL MARCOS PEREIRA 

Reclamada: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo 

rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 
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elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em 

razão da manutenção dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito, 

ao argumento que quitou o débito que possuía através de acordo nos 

autos 3729-61.8.11.0055 (cód. 186316), que tramitou na Quinta Vara Cível 

desta Comarca. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada, em defesa, alega que a 

inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do 

não adimplemento dos débitos decorrentes dos serviços por ele 

contratados, bem como que ocorreu problemas no sistema de 

informatização, o qual se encontrava em quadro de atualização, pelo que 

a empresa passou a dar algo semelhante ao Recall para apurar se outros 

consumidores foram afetados. Defende ainda que o Reclamante é 

devedor contumaz, inexistindo dano a ser indenizado. Primeiramente, insta 

consignar que os documentos juntados pelo Reclamante dão suporte as 

suas alegações, uma vez que junta o boleto do valor objeto do acordo (Id. 

13339677), bem como o comprovante de pagamento deste boleto (Id. 

13340398), além dos documentos constantes no Id. 13341112 

demonstram que a execução já foi inclusive extinta pelo pagamento, fato 

este não negado ou impugnado pela Reclamada. Sendo assim, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada que 

descumpriu o acordo, e não exclui o débito dos órgãos de proteção ao 

crédito, mantendo, indevidamente, o nome do Reclamante inscrito. Do 

mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação do Reclamado 

por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação 

de serviço ao inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito não comprovado. Por último, inobstante a existência de 

restrições anteriores à do débito rebatido neste feito, impende ressaltar 

que o Autor comprovou que a questiona judicialmente, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, a restrição anterior deve ser 

considerada para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: "Ação declaratória de inexigibilidade de 

débito c/c indenização por danos morais. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

RECONHECIDA. DANOS MORAIS. APONTAMENTOS ANTERIORES 

QUESTIONADOS JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO SÚMULA 385, STJ. 

Insurgência do autor em face da sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, declarando a inexistência do débito, mas afastando 

pedido de danos morais. Aplicação da Súmula 385, STJ. Alegação de que 

apontamentos anteriores também são decorrentes de fraude. Prova de 

que inscrições são questionadas judicialmente. Acolhimento da pretensão. 

Fortes indícios de fraude. Apontamentos contemporâneos. Inaplicabilidade 

da Súmula 385, STJ. Dano moral in re ipsa. Arbitramento em R$ 2.000,00. 

Correção monetária desde a fixação. Súmula 362, STJ. Juros de mora 

desde o evento danoso. Súmula 54, STJ. Ação julgada procedente. Ônus 

sucumbenciais pela ré. Recurso provido. (Processo: APL 

00115867420138260100 SP 0011586-74.2013.8.26.0100 - Relator(a): 

Carlos Alberto de Salles- Julgamento: 18/12/2015- Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado - Publicação: 19/12/2015)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a contar da presente decisão. Mantenho a 

liminar deferida no ID. 13759691. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010277-34.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANDRADE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010277-34.2013.8.11.0055. EXEQUENTE: LUIS CARLOS DOS ANJOS 

EXECUTADO: JUNIOR ANDRADE FERREIRA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença apresentado pelo Exequente. Devidamente 

citada a Executada apresentou Impugnação a penhora, alegando que o 

valor penhorado nos autos trata-se de seguro DPVAT e portanto requer a 

nulidade da penhora ante a impenhorabilidade aplicada ao caso. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Diante do exposto, existindo divergência quanto à ementa e o dispositivo 

do acordão, deve prevalecer a PARTE DISPOSITIVA, na medida em que a 

ementa é apenas um resumo do dispositivo. Ademais mesmo intimados da 

decisão nenhum dos envolvidos apresentou recurso para correção de 

erro material, restando o direito em questão precluso. Fundamento e 

decido. Da análise dos autos, tem-se que a embargante não produziu as 

provas capazes de comprovar o alegando, tendo vista, que não anexou 

aos autos documento que comprove que o valor bloqueado corresponde 

ao seguro DPVAT. Além do mais, não resta demonstrado a satisfação do 

débito pela executada. Pois bem. Como é sabido, o ônus da prova é 

encargo atribuído pela lei a cada uma das partes para demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse, subsidiando o Juízo para o 

momento da decisão. Deste modo, nos termos do artigo 373 do Código de 

processo Civil o ônus da prova incumbe ao autor quando ao fato 

constitutivo de seu direito e, por sua vez, ao réu, quanto a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse 

sentindo, é a lição dos professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhardt: “Afirma-se que o ônus da prova destina a iluminar o juiz que 

chega ao final do procedimento sem se convencer de como os fatos se 

passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o 

juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos.” Logo, em sendo da Embargante o 

ônus da prova, a ausência de demonstração cabal do fato constitutivo de 

seu direito leva à inarredável conclusão de que os Embargos à Execução 

intentados devem ser julgados improcedentes mantendo a penhora 

existente nos autos. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, por falta de provas, extinguindo o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924 e 925, 

c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA 

DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 
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Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010515-24.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CIRLENE CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGI KUYUMTZIEF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF OAB - MT15919 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010515-24.2011.8.11.0055. EXEQUENTE: KATIA CIRLENE CASTANHA 

EXECUTADO: GIORGI KUYUMTZIEF Vistos Etc. 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO realizada no bojo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

promovida por GIORGI KUYUMTZIEF em face de KÁTIA CIRLENE 

CASTANHA. Nos presentes autos o ilustre magistrado determinou a 

penhora de valores através do Sistema Bacenjud, em respeito ao rol 

previsto no art. 835 do Código de Processo Civil. Tal medida restou 

frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 2.594,17 (dois mil quinhentos 

e noventa e quatro reais e dezessete centavos) junto ao Banco Bradesco, 

e o valor de R$ 2.670,53 (dois mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e 

três centavos) junto a Caixa Econômica Federal. Diante deste ato 

processual o executado promoveu impugnação alegando que o valor de 

R$ 2.594,17 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete 

centavos) bloqueado junto ao Banco Bradesco é impenhorável. Neste 

contexto, afirma que o montante bloqueado é proveniente da última parcela 

do benefício de auxílio doença, portanto haveria incidência do art. 833, 

inciso IV do Código de Processo Civil. O exequente foi intimado para 

apresentar manifestação, momento em que embora o valor bloqueado seja 

proveniente de verba alimentar, este não comprovou que depende da 

integralidade de seus proventos para sua subsistência. Alega ainda ser 

possível o bloqueio correspondente a 30% (trinta por cento) do percentual 

pela relativização da regra da impenhorabilidade, bem como que alega 

fraude a execução, tendo em vista que no mesmo dia o embargante teria 

realizado dois saques de grande monta. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, entendo que procedem parcialmente as 

alegações da impugnante. De acordo com extrato anexo aos autos em 

epígrafe, não há dúvidas de que a referida penhora recaiu sobre a última 

parcela de benefício de auxílio doença, ou seja, situação que é abarcada 

pela impenhorabilidade conforme determinação legal. Contudo, observando 

a regra da relativização da impenhorabilidade, inclusive no caso dos 

autos, é cabível o bloqueio equivalente a 30% do valor: Nesse sentido 

colhe-se o seguinte julgado: IREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.1. Ação ajuizada em 25/05/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: 

CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a 

penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrenteparao 

pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações 

excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das 

verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar 

parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não 

alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência 

digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte 

local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de 

salário do recorrentenão comprometeria a sua subsistência digna, inviável 

mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria 

necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, 

inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 

20/11/2017) (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) Neste 

sentido, embora tenha ocorrido bloqueio de valor percebido pelo benefício 

de auxilio doença, é necessário a aplicação da flexibilização da 

impenhorabilidade alegada pelo embargado de forma a manter o bloqueio 

equivalente a 30% do valor penhorado. Sendo assim, vejamos como o STJ 

trata o assunto: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS 

DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA 

IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de 

sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 

12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.2. O propósito recursal 

é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de 

verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de 

natureza não alimentar.3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do 

CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada 

quando a hipótese concreta dos autospermitir que se bloqueie parte da 

verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a 

subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.4. Ausência 

no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam 

afastar, nestemomento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de 

aposentadoria do recorrente.5. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido.(REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017); Dessa feita, 

verifica-se que o entendimento acima destacado se aplica perfeitamente 

no caso em apreço, sendo necessário a liberação parcial da constrição 

realizada. Ademais, rejeito a alegação de fraude a execução, ante a 

ausência de comprovação nos autos, visto que os saques realizados são 

valores inferiores ao crédito perseguido, bem como que as transações 

realizadas são correspondentes a desenvolvimento normal de transações 

bancárias sem intenção de fraudar a execução, tanto o é que nesta 

mesma conta o embargante aufere seu benefício previdenciário o que 

comprova que não tem o intento de fraude. Por fim, frisa-se que existem 

dois bloqueios realizados no id. 27919072 - Documento de Identificação 

(BacenJud 515 24.2011 extrato), contudo o embargante impugna tão 

somente o valor bloqueado junto ao Banco Bradesco no valor de R$ 

2.594,17 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete 

centavos) o qual provem de benefício previdenciário, e sendo assim a 

liberação parcial se dará tão somente quanto a este valor, permanecendo 

o bloqueio junto a Caixa Econômica Federal o qual poderá ser levantado 

pelo embargado/exequente através da expedição do competente alvará 

eletrônico. 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE os 

embargos à Execução, na forma do art. 917, II c/c art. 920, III do Código de 

Processo Civil, mantendo o bloqueio equivalente a 30% do valor R$ 

2.594,17 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete 

centavos) Id. 27919072 - Documento de Identificação (BacenJud 515 

24.2011 extrato), e, por esta razão, determino a liberação da constrição 

realizada em 30% ao embargado (exequente), e, a liberação do 

remanescente ao embargante (executado). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em 

julgado, intime-se a exequente para manifestação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002008-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA CROSKI MARTIMIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002008-18.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CLEUZA MARIA CROSKI 

MARTIMIANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos etc. Compulsando os autos, constata-se que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada em 02/12/2019 para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar e comprovar (mediante juntada de laudo 

médico) se o tratamento solicitado (medicamento) é por prazo determinado 

ou indeterminado, permaneceu inerte, conforme certidão lançada no Id. 

30638750 - Certidão , evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000160-30.2018.8.11.0055 Reclamante: PAULO CESAR DE ARRUDA 

Reclamada: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência dos juizados especiais, a qual se confunde com o mérito, 

sendo julgada em momento oportuno. Passo à análise do mérito. O 

Reclamante alega na petição inicial que foi surpreendido com o protesto de 

um título apresentado pela Reclamada em seu nome no valor de R$ 133,38 

(cento e trinta e três reais e trinta e oito), argumentando que jamais 

possuiu qualquer relação contratual com esta. Em contestação, a 

Reclamada alega que a mera alegação do Reclamante não é capaz de 

desconstituir o débito, bem como que refere-se a contratação de serviço 

de transporte, lançado conforme nota fiscal recebida, inexistindo o dever 

de indenizar. Analisado o processo e os documentos a ele anexados, 

verifico que não foi juntado pelo Reclamado nenhum documento que prove 

que o autor tenha firmado o contrato que deu origem ao protesto. 

Denota-se que a Reclamada afirma que o destinatário (Cristiane ME) ou o 

próprio autor confeccionaram a Nota Fiscal da negociação contendo as 

informações acerca do destinatário, sendo posteriormente enviada à 

transportadora, no entanto, em momento algum especifica de que maneira 

teria recebido dita nota fiscal ou mesmo quem especificamente teria 

escolhido a empresa para realizar transporte, não apresenta qualquer 

documento assinado ou documento apto a corroborar com a alegação de 

que tenha ocorrido o contrato. Assim, o Reclamado que apresentou o título 

deve ser responsabilizado em virtude do protesto indevido, considerando 

que não logrou êxito em demonstrar sua legalidade, merecendo ser 

desconstituído. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, 

entendo que é procedente, uma vez que, como é cediço, o ônus de 

comprovar que não houve cobrança indevida é exclusivo do fornecedor 

do serviço, tendo em vista a dificuldade do consumidor em demonstrar o 

seu direito. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE 

DO BANCO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAS. 1. Em se tratando de endosso-translativo, inquestionável 

é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para 

protesto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do E. STJ (REsp. 

1091699/RS), sendo evidente a sua legitimidade passiva para responder à 

demanda. 2. O protesto indevido de título sem causa subjacente enseja 

dano moral in re ipsa. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Quantum 

mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme parâmetros deste 

Colegiado. 4. Honorários sucumbenciais confirmados em 15% sobre o 

valor da condenação, sob pena de não ensejar a devida remuneração do 

advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70061528378, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/09/2014)”. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para: DECLARAR a inexistência do débito discutido na presente 

demanda. CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% 

a.m. a partir desta decisão. OPINO PELA MANUTENÇÃO DA LIMINAR 

DEFERIDA NO ID. 11585422. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000813-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSELY TORRES DE LAET (REQUERENTE)

ZANETE MONTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000813-95.2019.8.11.0055 Reclamante: Zanete Montana da Silva 

Reclamante: Josely Torres de Laet Reclamante: Euliene Rosa Torres da 

Silva Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A 

Reclamada: K. F. Jorge Eirelli Reclamada: Tuiutur Viagens e Turismo Ltda 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. As Reclamantes em sede de audiência de 

conciliação (ID. 21479896) pugnaram pela extinção do feito, pelo que 

restaram satisfeitas com o cumprimento da liminar, desistindo do pleito de 

indenização por danos morais e materiais. Assim, havendo concordância 

e satisfação da obrigação, sem impugnação das Reclamadas, necessária 

é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da 

obrigação pela parte das Reclamadas, opino por julgar extinto o processo 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código 

de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000452-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR OAB - SP173888 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000452-78.2019.8.11.0055 Reclamante: MARIA DE LOURDES MARIANO 

Reclamada: ISCA TUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA ME SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao exame do mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela 

Reclamada, argumentando que não firmou contrato pelo que seu filho 

efetivou mero orçamento para viagem, tendo a Reclamada formalizado o 

contrato sem autorização. A Reclamada, em defesa, afirma que houve 

autorização do filho da Reclamante, ainda que de forma verbal, motivo pelo 

qual o débito é devido, inexistindo dever de indenizar. A presente relação 

é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In 

casu, a autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débito de R$ 2.949,80 (dois mil, 

novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), comprovados 

por meio de extrato do SPC/Serasa (evento 01), o qual alega 

desconhecer. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar que houve a contratação definitiva. No mais, 

as conversas por aplicativo anexas pela Reclamada (ID. 2974160) 

corroboram com a narrativa da Reclamante de que o pacote não foi 

fechado, inclusive com mensagem da Reclamada reconhecendo: “mas 

tudo bem, eu vou arcar com o prejuízo que der aqui pois não tenho 

contrato.” Logo, não tendo sido comprovada a efetiva relação contratual 

entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da 

autora decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida por esta, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito por débito não comprovado. Logo, resta demonstrada a falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito quitado, não 

sendo comprovada a responsabilidade desta pelos débitos, conforme 

disposto no art. 14, §1º, I do CDC. Corroborando: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 

COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO 

NCPC. DEVER DE PROCEDER A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. CONDUTA 

ABUSIVA E ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 9.980,00, QUE COMPORTA REDUÇÃO 

PARA R$ 6.500,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AS PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO, ALÉM DE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, 

EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009173493, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 18-02-2020). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – DECLARAR a inexistência dos 

débitos discutidos nos presentes autos; 2 – CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a autora pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. 

MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 19111372. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 
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que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000136-65.2019.8.11.0001 Reclamante: JULIANA DE FATIMA LANI 

Reclamada: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do 

mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer 

que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que 

afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo à análise do mérito. A 

Reclamante pleiteia indenização por danos morais argumentando que foi 

condicionado a contratar telefonia fixa quando da contratação de internet. 

O Reclamado, em defesa, alega que a Reclamante contratou o plano Oi 

Velox de linha fixa + internet e que referida contratação se deu por 

vontade da demandante, em contratação expressa, apresentando os 

contratos firmados. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que o contrato apresentado pela Reclamante prevê 

a cobrança do serviço ao qual aderiu, não havendo provas quanto à 

obrigatoriedade na contratação deste, cujo ônus tocava a autora, nos 

termos do art. 373, inc. I, do NCPC. Além disso, o contrato de seguro é 

apartado, constando claramente do que se trata não podendo a 

Reclamante alegar desconhecimento. No mais, a Reclamante não 

demonstra que tenha requerido o cancelamento do serviço, apresentando 

somente uma conversa de chat com uma vendedora, a qual afirmou que 

não havia plano somente de internet para contratação, o que não 

comprova que tenha sido obrigada a contratar, conforme busca fazer 

crer. Outrossim, é fato público e notório que a disponibilização do plano de 

internet pela reclamada não prescinde da instalação da linha fixa, sem o 

que é impossível o primeiro serviço. Nessa situação, a jurisprudência é 

pacífica no sentido de ausência de ilegalidade no condicionamento da 

disponibilização da internet à instalação da linha telefônica fixa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIÇO DE 

TELEFONIA E INTERNET - VENDA CASADA - IMPOSSIBILIDADE DE 

FUNCIONAMENTO DA INTERNET SEM A LINHA TELEFÔNICA - REGULAR 

UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PELO CLIENTE - ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO INCABÍVEL. 11. A prestação concomitante de serviços de 

internet e telefonia não caracteriza venda casada, quando expressamente 

alertado pela empresa prestadora do serviço a inviabilidade do serviço de 

internet de forma isolada, bem como demonstrada a ciência do cliente 

quanto as disposições contratuais. 2. A responsabilidade civil assenta-se 

em três indissociáveis elementos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo 

causal, de modo que, não demonstrado algum deles, inviável se torna 

acolher qualquer pretensão indenizatória (dano moral e material). (TJMG, 

Ap. Cível 10000190444232001, Relator: José Flávio de Almeida, j. 

03.09.2019) Neste caso concreto, é possível visualizar que a reclamante 

foi devidamente cientificada acerca da impossibilidade de fornecimento do 

serviço de internet desatrelado do serviço de telefonia fixa. Essa 

constatação é possível inclusive pelas diligências posteriores realizadas 

pela reclamante, quando foi informada acerca da impossibilidade do 

fornecimento do serviço na forma que pretende. Desta feita, tenho que 

não restou configurada a venda casada, pelo que o consumidor adquiriu 

simultaneamente os serviços, estando discriminados os produtos e 

serviços de forma independente, não configurando venda casada a mera 

arguição da Reclamante, sem a devida comprovação. Corroborando: 

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EFETUADA POR CERCA DE UM ANO. SERVIÇO 

EXPRESSAMENTE CONTRATADO E DISCRIMINADO NO CONTRATO. 

VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004535225, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 30/10/2013)”. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000683-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA SANTOS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000683-08.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CHEILA SANTOS DE MORAES 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na 

audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. 

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a 

parte autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 

até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução 

de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale 

registrar que, mesmo que tenha feito se representar a Lei 9.099/95 não 

permite substituição nem mesmo a representação, sendo que a ausência 

do autor em qualquer das audiências, diz e manda a lei, é considerada 

desídia. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência 

deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo 

justificável, aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código 

de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Jéssica da Si lva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA BARROS DE OLIVEIRA JOAQUIM (REQUERENTE)

MARCELO BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VANESSA BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000277-84.2019.8.11.0055 Reclamante: MARIA DO SOCORRO BARROS 

DE OLIVEIRA Reclamante: MARCIA BARROS DE OLIVEIRA JOAQUIM 

Reclamante: VANESSA BARROS DE OLIVEIRA Reclamante: MARCELO 

BARROS DE OLIVEIRA Reclamada: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a impugnação e o pedido 

de incompetência dos juizados especiais em razão do valor causa, em 

observância ao art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95 que dispõe: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...) § 3º 

A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao 

crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação. Passo à análise do mérito. Alegam os 

Reclamantes que na data de 13/04/2018 o Sr. Vanderlei, esposo da 

primeira Reclamante e pai dos demais Reclamantes, sofreu um acidente e 

foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Municipal de Barra do 

Bugres, sendo solicitada remoção com urgência através de UTI móvel 

terrestre para o Hospital das Clínicas em Tangará da Serra. Afirmam que o 

plano contratado com a Reclamada foi acionado, no entanto, foram 

informados que haveria ambulância disponível, mas não haveria médica 

para a remoção às 22:45h, não havendo resolução, e, tendo em vista a 

gravidade foi realizada remoção pela ambulância do SUS às 4:41h do dia 

14/04/2018. Argumentam que a demora na transferência gerou uma piora 

no quadro, vindo o Sr. Vanderlei à óbito em 20/04/2018, pelo que pleiteiam 

indenização por danos morais em decorrência da omissão da Reclamada. 

A Reclamada, em sua defesa, alega que não restou demonstrado nos 

autos que a demora na transferência tenha levado ao agravamento da 

situação, pugnando pela improcedência dos pedidos. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que não há dúvidas 

de que a transferência indicada pelo médico tem caráter de urgência. No 

entanto, não há como atribuir o agravamento do estado de saúde e o 

consequente óbito à demora alegada, pelo que este ocorreu dias após o 

acidente e a transferência de hospital. No mais, não é possível considerar 

que houve demora relevante, pelo que dentre a solicitação e a remoção se 

passaram poucas horas. Deste modo, os Reclamantes não se 

desincumbiram do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, I 

do CPC, não restando demonstrados os fatos constitutivos de seu direito. 

Denota-se que, mesmo enquanto permaneceu sob os cuidados do hospital 

em que inicialmente foi levado em nenhum momento ficou desassistido, 

estando sob os cuidados e monitoramento da equipe médica local. Apesar 

dos argumentos trazidos pelos autores, o conjunto fático probatório 

constante dos autos comprova que houve atendimento médico de acordo 

com o que o paciente necessitava, não configurando indenização por 

danos morais a negativa de transferência de hospital. Corroborando: 

Ementa: Apelação cível. Seguros. Ação de reparação de danos. Plano de 

Saúde. Negativa de utilização de ambulância. Pedido de indenização por 

dano moral. Inocorrência de dano indenizável. A operadora de plano de 

saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a 

cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, segundo 

sua interpretação contratual. Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 

70069289551, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Julgado em: 09-06-2016). Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 
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ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN DANIELA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 17 de Março de 2020, às 10h00 min (cf. 

ID n.30414022), embora devidamente citada (cf. ID nº29884707 ). Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

123,18 (cento de vinte e três reais e dezoito centavos)[5], uma vez que a 

parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua obrigação de 

pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré ao 

pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida monetariamente 

e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implica na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar a requerida no pagamento de R$123,18 (cento de vinte e três 

reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de 

cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula 

nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo 

a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de 

Março 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, 

de acordo com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1002622-57.2018.8.11.0055 Autor (a): JOÃO CARLOS VIEIRA Ré (u): 

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA Ré (u): WHIRLPOOL 

S/A SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 
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o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de incompetência dos 

juizados por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia 

suscitada, eis que os documentos acostados ao processo são suficientes 

para o deslinde da ação. Rejeito a preliminar de ausência de ilegitimidade 

passiva suscitada pela Primeira Reclamada, com base no disposto do 

artigo 18, CDC, em virtude da solidariedade dos integrantes da cadeia de 

fornecedores. Passo ao exame do mérito. A parte autora sustenta que 

adquiriu um refrigerador na loja da Primeira Reclamada, fabricado pela 

Segunda Reclamada em 23/01/2018, o qual apresentou vício em 

12/07/2018, sendo encaminhando à assistência técnica. Afirma que em 

05/10/2018 o produto novamente foi levado à autorizada e restituído em 15 

(quinze) dias, no entanto, novamente veio a apresentar vício, pugnando 

pela substituição do produto e, na impossibilidade, restituição do valor 

pago e indenização por danos morais. As Reclamadas, em contestação, 

alega que assistiram ao Reclamante em todos os requerimentos, bem 

como que não há provas de que o vício persistiu, inexistindo dever de 

indenizar. Analisado do processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que é inconteste a existência de vícios reiterados no aparelho. 

Além disso, não houve uma resolução satisfatória, pelo que o aparelho 

voltou a apresentar problemas, mesmo após ser levado duas 

oportunidades na assistência técnica, ficando o Reclamante impedido de 

utilizar o produto adquirido, restando demonstrados os danos materiais 

sofridos. Logo, verifica-se que houve falha na prestação do serviço pela 

Reclamada na medida em que não houve substituição do produto 

defeituoso adquirido pelo Reclamante ou restituição de valor, diante do 

vício ocorrido dentro do prazo de garantia, situação esta que demonstra o 

descaso e desrespeito no atendimento aos seus consumidores, não 

demonstrada qualquer causa de excludente de ilicitude, fato que 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento, devendo reparar os danos a ele 

causados. Corroborando: “CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO. VÍCIOS 

MANIFESTADOS EM ITEM ESSENCIAL DO PRODUTO (PLACA MÃE) JÁ NO 

SEGUNDO ANO DE USO, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA 

CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, SENDO 

AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR E DENEGADA A 

COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. INSURGÊNCIA DA 

CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM PEÇA FUNDAMENTAL, 

SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO 

ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. 

TRANSTORNOS E DISSABORES QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. 

CONFIANÇA E EXPECTATIVA DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA 

RESPEITABILIDADE GOZADA PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. JUROS 

DE MORA INCIDENTES SOBRE O PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140790164 SC 

2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado na petição inicial e o faço para 

SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as Reclamadas a substituírem o produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou, na 

impossibilidade, a restituição da quantia paga de R$ 2.925,00 (dois mil, 

novecentos e vinte e cinco reais), valor este que deverá ser corrigido pelo 

INPC/IBGE e juros a partir do desembolso; CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002262-25.2018.8.11.0055. INTERESSADO: MILENA BEZERRA LOBO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV VISTOS. MILENA 

BEZERRA LOBO propôs a presente ação ordinária para concessão de 

auxílio de pensão por morte em face do MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV, alegando ser beneficiária da pensão por morte do servidor 

público estadual (seu pai) falecido no ano de 2011. Alega que seu 

benefício foi cessado na data em que completou 18 (dezoito) anos, e, 

portanto, requer o restabelecimento e a extensão do pagamento da 

pensão previdenciária ao Requerente até que este complete os 24 (vinte e 

quatro) anos de idade. Em razão disso, postulou administrativamente para 

que o requerido lhe concedesse o benefício da pensão por morte. No 

entanto, referido requerimento foi indeferido por falta de previsão legal. O 

requerido devidamente citado deixou de apresentar contestação, tornando 

dessa formal revel. A declaração de revelia, embora produza o efeito da 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pela Reclamante, não 

significa necessariamente procedência do pedido inicial, pois “se a 

postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a 

lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que alega pelo simples 

fato da revelia”[1][1]. Fundamentou o requerente que o fato de já ter 

atingido a maioridade civil não o impede de receber o benefício postulado 

desde que ainda esteja cursando a universidade, porque apesar da plena 

capacidade civil, ainda não estaria completamente apto para se inserir no 

mercado de trabalho e diante da necessidade de o Poder Público contribuir 

para a sua formação intelectual, faria jus ao benefício. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, de acordo com as alegações da inicial 

e os documentos que instruem o feito, vislumbra-se que não há 

necessidade de dilação probatória no caso em testilha, pois o cerne da 

questão é unicamente de direito, o que dá suporte a um seguro desate do 

litígio, dispensando maiores ilações. Cabe, assim, o julgamento antecipado 

do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, não havendo 

preliminares a analisar, nem nulidades a declarar ou irregularidades a 

sanar, fazem-se presentes todos os pressupostos processuais bem 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. O pedido deve ser julgado improcedente. O 

mérito da pretensão deve ser analisado inicialmente pela legislação 

aplicável à espécie e, no caso presente, como o genitor da requerente era 

servidor público estadual do Estado de Mato Grosso, é a legislação 

estadual específica que deve ser analisada a fim de se verificar a 

viabilidade de concessão da pretensão esposada. Ao contrário do 

sustentado na inicial, a Lei 8.213/91 não pode ser utilizada como 

fundamento para o deferimento do benefício porque não estamos diante 

de uma lacuna legislativa a ser integrada por norma análoga ou de caráter 
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geral. A Lei 8.213/91, em atendimento à norma de eficácia contida, inserta 

no art. 201 e seguintes da Constituição Federal, regulamenta o regime 

geral de previdência social e não tem aplicação neste caso onde a 

previdência social do servidor público falecido possui regime jurídico 

próprio. Justamente por isso, não vinga a argumentação lançada pelo 

requerente na impugnação à contestação no sentido de que a lei federal 

(no caso a Lei 8.213/91) se sobreporia à legislação estadual regente da 

matéria. Em verdade, não se trata de hierarquia entre as leis, mas sim de 

aplicação de lei em face da competência legislativa. Analisando os termos 

do art. 24, XII da Constituição Federal, conclui-se competir à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente acerca de 

previdência social. Com isso, conclui-se que os entes federados podem 

legislar livremente sobre o regime de previdência social dos seus 

respectivos servidores públicos, competência que encontra limites apenas 

nos preceitos constitucionais e não na legislação federal que regulamenta 

o regime geral de previdência social (Lei 8.213/91) ou em qualquer lei 

federal que regulamente o regime de previdência dos servidores da União. 

Em suma, não se trata de hierarquia legislativa e sim de competência 

legislativa, da qual os estados federados são perfeitamente dotados. Por 

isso forçoso reafirmar: a análise do direito vindicado nesta ação passa 

necessariamente pela verificação da legislação estadual regente da 

espécie. Pois bem, no caso vertente, a norma que regulamenta 

exaustivamente a matéria é a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 

(Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado de Mato Grosso) 

que, por sua vez, sofreu substanciais alterações com o advento da Lei 

Complementar nº 197/2004. De outro turno, não resta a menor dúvida de 

que nesta sede deve ser observada a Lei 04/1990 já com as modificações 

empreendidas pela lei complementar superveniente, pois já é entendimento 

solidificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 340) que “a 

lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela 

vigente na data do óbito do segurado.” Com efeito, como no caso concreto 

o segurado faleceu no dia 16.05.2009 (p. 28), de rigor a observância da 

norma já modificada desde o ano de 2004. A Lei Complementar 04/1990 

regulamenta as pensões no art. 245 da seguinte maneira: Art. 245 São 

beneficiários das pensões: I - vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa desquitada, 

separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão; c) o 

companheiro ou companheira designada que comprove união estável 

como entidade familiar; d) a mãe e o pai que comprovem dependência 

econômica do servidor; II - temporária: a) os filhos até que atinjam a 

maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez; (com redação 

determinada pela Lei Complementar 197/2004) b) o menor sob guarda ou 

tutela até 21 (vinte e um) anos de idade. (* revogada pela Lei 

Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004.) c) o irmão órfão de 

pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar 

a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; d) a 

pessoa designada que vivia na dependência econômica do servidor, até 

21 (vinte e um) anos ou se inválida, enquanto durar a invalidez. 

(REVOGADO PELA LC 124/03) § 1° A concessão da pensão vitalícia aos 

beneficiários de que tratam as alíneas “a” a “c” do inciso I deste artigo, 

exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas “d” e “e”. 

§ 2° A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam 

as alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais 

beneficiários referidos nas alíneas “c” e “d”. No caso dos autos, o 

requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente 

previstas para a concessão do benefício, senão vejamos. Mesmo o 

requerente sendo filha do segurado não está contemplado dentre os 

beneficiários da pensão por morte, pois em se tratando de filho do 

segurado, a pensão cessa com o alcance da maioridade civil ou, sendo o 

filho inválido, com o término da invalidez. Note-se que a norma de regência 

não prevê o caso do filho do segurado que seja estudante de modo a 

estender o benefício até o término do estudo universitário; ao reverso, a lei 

é taxativa ao dispor que a pensão cessa quando o filho alcança a 

maioridade civil. Mesmo nas outras hipóteses, que por sinal já foram 

revogadas, a requerente não encontraria espaço para se adequar, porque 

em todos os casos o direito à percepção do benefício está intimamente 

relacionada com a incapacidade civil do benefíciário e, cessando esta, 

cessa também o direito à pensão por morte. A simples ausência de 

previsão legal contemplando a hipótese já é motivo mais do que suficiente 

para a improcedência do pleito, considerando-se o regime jurídico 

administrativo a que a situação está atrelada. Ora, os basilares postulados 

da administração pública insculpidos no art. 37, caput, da Carta da 

República são de trivial sabença de qualquer operador do direito; porém, é 

sempre bom rememorar que o administrador da res pública sempre deverá 

pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Para a solução da quizília instaurada 

neste feito, interessa-nos dissecar melhor o princípio da legalidade que, 

nos ensinamentos da festejada professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, é 

conceituado da seguinte forma: “Segundo o princípio da legalidade, a 

Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das 

relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da 

vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe. (...) Em 

decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato 

administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou 

impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei.” (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 14ª ed., São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 68) (g.n.) Como se vê, a administração pública não pode ao 

seu próprio alvedrio praticar qualquer ato administrativo não só em 

desconformidade com a lei mas também que não seja pela mesma lei 

expressamente autorizado, aplicando-se este raciocício também no 

tocante ao reconhecimento e concessão de direitos aos administrados, 

sejam eles servidores da administração pública ou não. Diante da 

ausência de previsão legislativa contemplando a hipótese dos autos, isto 

é, de extensão do benefício da pensão por morte ao dependente 

universitário maior de idade até este completar seus estudos, o caso é de 

improcedência do pedido, conforme vem sendo tranquilamente decidido 

pela Jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO ALIMENTÍCIA 

TEMPORÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE DE SERVIDOR 

PÚBLICO PAGO AO FILHO MENOR - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO COM O 

ADVENTO DA MAIORIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. São beneficiários da pensão 

temporária os filhos dos servidores públicos estaduais, até que atinjam a 

maioridade civil. Porém, cessa a qualidade de beneficiário quando da 

cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na 

legislação em vigor, conforme rezam os artigos 245, inciso II, alínea “a” e 

250, inciso IV, ambos da Lei Complementar Estadual 04/1990. (TJ/MT – 

número: : 35169 DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, ano: 

2011) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE PREPARO REJEITADA - MÉRITO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - PRORROGAÇÃO ATÉ A 

CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 

DO STJ - REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR - 

AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto 

contra decisão proferida em ação mandamental, o qual é isento de preparo 

diante de sua natureza constitucional. Nos termos da Súmula 340 do STJ 

para a concessão do benefício de pensão previdenciária por morte rege a 

lei vigente à época do óbito do segurado. De acordo com a nova redação 

do artigo 245, II, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, o direito à 

pensão pelo filho de servidor falecido cessa com a maioridade civil, 

independentemente de estar cursando ensino superior. (TJ/MT – número: : 

62640 DES. JOSÉ TADEU CURY, ano: 2011) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI N.º 8.112/90. ART. 217, 

II. LEI Nº 8.213/91. TERMO FINAL. IDADE LIMITE. 21 ANOS. 

PRORROGAÇÃO. ESTUDANTE. CURSO UNIVERSITÁRIO. SALÁRIO 

FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I. O direito à pensão por morte 

deve ser regido pela lei vigente à época do falecimento da instituidora do 

benefício (STJ - AgRg/REsp n. 652.186/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJU 

de 08.11.2004, pág. 291). Impõe-se, pois, a incidência dos arts. 215 a 222, 

da Lei n. 8.112/90, que tratam da pensão por morte de servidor público. II. 

A legislação não possibilita o pagamento da pensão ao dependente após 

completar 21 anos de idade, mesmo que cursando Universidade. 

Precedente da Corte Especial do MS 12982/DF"> MS 12982/DF">STJ: MS 

12982/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 01.02.2008, 

DJ 31.03.2008, p. 1. III. No tocante ao salário-família, o art. 197 da Lei nº 

8.112/90 é expresso no sentido de o aludido benefício "é devido ao 

servidor ativo ou inativo, por dependente econômico". O titular da verba é 

o servidor, razão pela qual falecendo este inexistirá transferência ao 

dependente por direito próprio, com outorga de pensão, diante da 

ausência de previsão legal. IV. Impossibilidade de interpretação ampliativa 

de dispositivo legal que prevê as hipóteses de concessão de pensão por 

morte de servidor público. V. Apelo conhecido e desprovido. (TRF - AC 

200451020001270 RJ 2004.51.02.000127-0 Desembargador Federal JOSE 

ANTONIO LISBOA NEIVA, j: 29.09.2010) Não obstante a nobreza da 

pretensão buscada pelo requerente nestes autos, o fato é que, sem 
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autorização legislativa para extensão do benefício da pensão por morte ao 

dependente maior de idade até a conclusão do ensino superior, ao 

requerido é vedado por mero ato administrativo tomar providência desta 

estirpe, sob pena de caracterização de ato de improbidade administrativa. 

Sem previsão legal, a situação não se subsume aos critérios de 

conveniência e oportunidade da administração, e qualquer atuação do 

Poder Público neste sentido importaria em improbidade administrativa. 

Também não compete ao Poder Judiciário, por intermédio de decisão 

judicial, determinar ao Estado a concessão de um benefício não previsto 

expressamente na norma de regência, sob pena de indevida ingerência 

daquele Poder no âmbito do Poder Executivo e violação do princípio da 

separação dos Poderes consagrado na Constituição Federal (art. 2º, CF). 

A concessão de benefícios desta espécie é uma questão inserida no seio 

das políticas públicas do Estado, externadas em seus diplomas legais 

confeccionados após amplos debates na Casa Legislativa e 

posteriormente sancionadas pelo Chefe do Poder Executivo. Por essa 

razão, qualquer ingerência do Poder Judiciário que venha distorcer os 

valores contidos na legislação estadual, desde que tais valores não violem 

preceitos constitucionais, deve ser repelida. De outro norte, também não 

visualizo nenhuma inconstitucionalidade na legislação estadual que 

normatiza a matéria até porque, como já dito anteriormente, a concessão 

ou extensão de benefícios previdenciários é uma questão inserida no 

âmbito das políticas públicas de cada ente federativo, competindo apenas 

a estes últimos definir por intermédio de seus diplomas legais, os 

benefícios a serem concedidos aos seus servidores e dependentes. É 

verdade que a Constituição Federal coloca a educação como um direito de 

todos e dever do Estado e que deve por este ser incentivado e promovido 

(art. 205, caput, CF), porém, isto não quer dizer que os entes federados 

devem a qualquer custo e de qualquer modo, propiciar os meios para que 

os jovens tenham acesso e que possam custear o ensino superior. Cada 

ente federativo, no âmbito da sua realidade social e econômica e por 

intermédio de lei, avaliará o modo como a promoção e incentivo à 

educação serão realizados, razão pela qual, não há como reconhecer 

qualquer inconstitucionalidade na norma de regência. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, do 

CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA 

DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001546-95.2018.8.11.0055 Autor (a): SANTOS COMÉRCIO DE 

COLCHÕES LTDA ME Ré (u): WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA 

SILVA SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

se apresenta imprescindível a realização de perícia técnica para solução 

do litígio. Ora, no caso, o autor sustenta que não celebrou contrato ou 

assinou aos cheques objeto da presente demanda, enquanto, de outro 

lado, a ré apresentou os cheques com motivos de devolução 11 e 12 (sem 

fundos). Posteriormente, o autor afirma em sede de impugnação que 

jamais firmou contrato, tratando-se de fraude, uma vez que não 

reconhece a assinatura aposta no documento juntados pela ré. Assim, 

considerando ser este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por 

ser imprescindível produção de prova pericial para sua adequada 

resolução, necessário é a extinção da presente demanda sem julgamento 

de mérito, por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da 

alçada dos Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, 

in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: Sublinho que sem apoio técnico 

pericial é impossível definir se há fraude no presente caso. Assim, 

pairando dúvidas a respeito da veracidade de documento necessária é a 

perícia grafotécnica a ser realizada sobre esse. É exatamente neste 

sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – 

FALSIDADE DE ASSINATURA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não existindo certeza sobre 

a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização 

de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que 

a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não 

sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela 

simples comparação de semelhanças. (Ap 138334/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015) (grifo inexistente no original). 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO BUSCANDO REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTESTAÇÃO DE 

ASSINATURA EM DOCUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE EM AUTOS 

APARTADOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CAUSA 

COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1 - Havendo discussão acerca da autenticidade de 

assinatura, em documento imprescindível para a análise do mérito, mister a 

realização de perícia grafotécnica, procedimento incompatível com o rito 

dos Juizados Especiais, conforme se extrai da interpretação teleológica do 

caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95, impondo-se a extinção do processo 

sem resolução do mérito (inc. II do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais). 

2 - Recurso conhecido e não provido. (RI 109/2013, DR. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013) (grifo nosso). Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

instrumento particular, outro caminho não há a não ser reconhecer que 

não se trata de demanda de menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino JULGAR EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 
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conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000943-85.2019.8.11.0055. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório: 

Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Sublinha-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços subordina-se a dicção do 

Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça[5]. Pois bem, a autora pleiteia o 

pagamento de danos morais decorrentes do atraso na partida do voo, 

situação que implicou em atraso de mais de quatro horas do programado. 

Afirma que contratou os serviços de transporte aéreo fornecido pela ré, 

com saída de Cuiabá-MT às 05h40m com chegada em Guarulhos às 

09h00m (cf. bilhetes aéreos anexos à petição inicial). Entretanto, no dia do 

embarque a autora foi informada que não teria nenhum assento no voo 

contratado. A parte autora alega que programou a viagem junto com seu 

cônjuge para comemorar o aniversario de casamento, que contratou 

passeios e translado para a cidade de Campos do Jordão-SP, que havia 

passeio programado com início às 12h00min na sexta-feira. Entretanto 

passeio foi frustrado, relata que a chegada ao destino final ocorreu às 

16h00min, cerca quatro horas em relação ao inicialmente programado. 

Diante destes fatos, pleiteia compensação pelos danos morais 

decorrentes da falha na prestação do serviço. A ré, ao seu turno, afirma 

que o trecho contratado pela parte autora sofreu restrições devido o 

excesso de peso na aeronave e junto com outros fatores como a alta 

temperatura ocorreu “overload”. Afirma que alguns passageiros foram 

impedidos de embarcar na aeronave para garantir segurança do voo e 

que não possui responsabilidade, uma vez que a companhia ofereceu 

toda a assistência material e houve a reacomodação dos passageiros em 

voos congêneres e que não há o que falar em falha na prestação dos 

serviços, pugnou pela improcedência da demanda. Restou incontroverso 

que os autores foram reacomodados em voo distinto do contratado. Em 

que pesem as alegações desta última, reputo existir razão a autora. O que 

se verifica é que a ré deixou de cumprir o contrato de transporte na forma 

inicialmente estipulada, de modo injustificado, porque a readequação de 

malha aeroviária é fato fortuito interno da atividade – especialmente 

quando relacionado a realocação de passageiros –, que não exclui sua 

responsabilidade[6]. De igual modo, inexiste qualquer comprovação de que 

o atraso inicial derivou das condições climáticas do local[7] ou outro motivo 

de força maior, motivo pelo qual inexiste excludente de responsabilidade. 

Neste sentido, colhem-se as decisões abaixo transcritas: RAC – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE 

VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS 

MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado 

no DJE 10/08/2015) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO 

– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE 

COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao cumprimento de 

suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse dever 

sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a indenização. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de 

terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não 

ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a 

empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do 

seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, 

devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Logo, a isso se pode sim dar o nome de atraso da partida do 

ponto inicial, circunstância que obrigam a ré a minimizar o contratempo que 
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causou ao consumidor, o que não se depreende dos autos, visto que a ré 

não comprova que forneceu serviços mínimos para amenizar o dano 

ocasionado aos autores, a saber: fornecimento de alimentos, hospedagem 

e transporte gratuito, consoante determina artigo 14, da Resolução n. 

141/2010, da ANAC. Ademais, é válido ressaltar que o remanejamento do 

voo após muitas horas daquele adquirido pela autora, que, inclusive, era 

de outra companhia aérea, por si só, já gera inúmeros transtornos 

irreversíveis pela perda de quase um dia inteiro de turismo na cidade de 

destino. No presente caso, portanto, a alteração do voo da autora de 

forma unilateral e todas as adversidades daí decorrentes, enseja a 

obrigação de indenizar da requerida, devendo esta reparar os danos 

sofridos, em virtude da má prestação do serviço oferecido. Neste 

diapasão, está caracterizada a falha na prestação de serviço da parte 

adversa, portanto deve ser a ré responsabilizada na reparação de danos 

existentes, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

que diz: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

A responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando 

comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a 

culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC), do que não se desincumbiu. O dano moral a ser reparado é puro, 

pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. 

Outrossim, a impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, 

como no caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo 

sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. Referida conduta não é 

correta, e deve ser reprimida, porque fere os deveres contratuais anexos 

ou laterais de conduta, “que são deveres inerentes a qualquer negócio, 

sem necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem 

destaque o dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o 

dever de probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o 

dever de agir honestamente e com razoabilidade”. Assim, é inequívoco 

que a ré violou a boa-fé objetiva, trazida pela legislação consumerista para 

dar equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores 

(art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve compensar os danos morais 

sofridos pela autora, cuja prova é dispensada, pois presumida. 

Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações 

e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de provas[8]. Posto 

isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica 

das partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a ser pago pela parte ré 

é justo. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a autora, a título de danos morais, sobre 

o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de Março de 2020. LIVRADA GAETE. 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 25 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Exempli gratia, colhe-se o seguinte aresto: ”[...] 3. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor. [...] (AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)” [6] 

Nesse sentido: “[...] O cancelamento e consequente atraso de voo 

configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada – alteração da malha aérea – se inserem na 

órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser mantido o 

valor da indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 276317420168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)” [7] ATRASO DE 

VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. 

TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Não tendo a recorrida 

comprovado que o atraso do voo ocorreu em razão de caso fortuito ou 

força maior, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade civil. O 

quantum indenizatório que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade deve ser mantido. Recurso não provido. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 417406420148110001/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 

20/10/2015) (grifo nosso). [8] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais 

decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos 

morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados evento, prescindindo de 

provas. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em 

consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes. (Ap 

44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo 

nosso). REQUERENTE: OTATIANI CRISTINA TEODORO CORREA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. TANGARÁ DA SERRA, 6 de 

setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYS BORBA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório: Dispensado, com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Fundamentação: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 
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prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Sublinha-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços subordina-se a dicção do 

Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça[5]. Pois bem, a autora pleiteia o 

pagamento de danos morais decorrentes do atraso na partida do voo, 

situação que implicou em atraso de mais de quatro horas do programado. 

Alega que contratou os serviços de transporte aéreo fornecido pela ré, 

com saída do Rio de Janeiro-RJ às 18h35m, no dia 23 de Junho de 2019, 

com conexão em Brasília- DF e chegada em Cuiabá-MT às 21h55m (cf. 

bilhetes aéreos anexos à petição inicial). Entretanto, ilustra que o voo 

atrasou três horas em relação ao inicialmente programado. Diante destes 

fatos, pleiteia compensação pelos danos materiais e danos morais 

decorrentes da falha na prestação do serviço. A ré, ao seu turno, afirma 

que não possui responsabilidade pelo atraso do voo, uma vez que o 

referido atraso foi inferior a 02 horas. Afirma que que os passageiros 

foram recolocados em voos congêneres que o atraso do voo decorreu 

problemas relacionados ao tráfico aéreo houve o “efeito cascata” no 

pouso de decolagem das aeronavais Ademais, afirma que a parte autora 

não demostrou os danos materiais e que não houve a existência de dano 

moral, pugnou pela improcedência da demanda. Em que pesem as 

alegações desta última, reputo existir razão a autora. Depreendem-se dos 

autos, os documentos juntados na inicial a parte autora conseguiu 

embargar em outro voo somente às 21 h00min no dia 23 de junho de 2019 

e a chegada em Cuiabá-MT ocorreu às 03h45min no dia 24 de junho de 

2019, por motivos ínsitos ao serviço prestado houve atraso mais de 05 

(cinco) horas em relação ao horário previsto de chegada ao destino final, 

(cf.ID nº 22028534 e 22028539). O que se verifica é que a ré deixou de 

cumprir o contrato de transporte na forma inicialmente estipulada, de modo 

injustificado, porque a readequação de malha aeroviária é fato fortuito 

interno da atividade – especialmente quando relacionado a realocação de 

passageiros –, que não exclui sua responsabilidade[6]. De igual modo, 

inexiste qualquer comprovação de que o atraso inicial derivou das 

condições climáticas do local[7] ou outro motivo de força maior, motivo 

pelo qual inexiste excludente de responsabilidade. Neste sentido, 

colhem-se as decisões abaixo transcritas: RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – 

ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS 

MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado 

no DJE 10/08/2015) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO 

– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE 

COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao cumprimento de 

suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse dever 

sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a indenização. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de 

terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não 

ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a 

empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do 

seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, 

devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Logo, a isso se pode sim dar o nome de atraso da partida do 

ponto inicial, circunstância que obrigam a ré a minimizar o contratempo que 

causou ao consumidor, o que não se depreende dos autos, visto que a ré 

não comprova que forneceu serviços mínimos para amenizar o dano 

ocasionado aos autores, a saber: fornecimento de alimentos, hospedagem 

e transporte gratuito, consoante determina artigo 14, da Resolução n. 

141/2010, da ANAC. Neste diapasão, está caracterizada a falha na 

prestação de serviço da parte adversa, portanto deve ser a ré 

responsabilizada na reparação de danos existentes, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano 

moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra 

subjetiva da pessoa. Outrossim, a impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. 

Referida conduta não é correta, e deve ser reprimida, porque fere os 

deveres contratuais anexos ou laterais de conduta, “que são deveres 

inerentes a qualquer negócio, sem necessidade de previsão no 

instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de cuidado, o dever de 

respeito, o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de informar, 

o dever de transparência, o dever de agir honestamente e com 

razoabilidade”. Assim, é inequívoco que a ré violou a boa-fé objetiva, 

trazida pela legislação consumerista para dar equilíbrio às relações 

contratuais entre consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). 

Dito isso, deve compensar os danos morais sofridos pela autora, cuja 

prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, 

decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados 

pelo evento, prescindindo de provas[8] Posto isso, considerando-se as 

circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, o caráter 

pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais), a título de danos morais a ser pago pela parte ré é justo. No tocante 

aos danos materiais, considerando a responsabilidade objetiva da ré e o 

dano correlato, entendo o pleito indenizatório parcialmente procedente, 

devendo a ré indenizar a autora pelos danos materiais devidamente 

comprovados, na forma do art. 186 e 927 do Código Civil. In casu, a parte 

autora comprovou gastos no valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) 

com transporte no trajeto de Cuiabá a Tangará da Serra-MT. No que tange 

a reparação material a título de multa contratual e os lucros cessantes 

estes sequer foram devidamente demonstrados nos autos. O dano 

material deve corresponder à diminuição patrimonial experimentada, que 

não chegou a ser comprovada. E, por seu ônus de sua alçada[9][10], na 

forma do art. 373, inc. I do CPC, improcedente se verifica tal pedido. 

Ademais, opino por julgar improcedente o pleito de restituição do valor das 

passagens áreas, uma vez que a parte autora usufruiu dos serviços de 

transporte aéreo. . Assim, deve a ré indenizar a parte autora pelos danos 

materiais no importe de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), que se refere ao 

gasto com transporte, uma vez que perdeu a carona com amigos devido o 

atraso do voo. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a autora, a título de 

danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de Março de 2020. LIVRADA 

GAETE. Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 25 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Exempli gratia, colhe-se o seguinte aresto: 

”[...] 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor. [...] (AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)” [6] 

Nesse sentido: “[...] O cancelamento e consequente atraso de voo 

configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada – alteração da malha aérea – se inserem na 

órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser mantido o 

valor da indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 276317420168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)” [7] ATRASO DE 

VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. 

TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Não tendo a recorrida 

comprovado que o atraso do voo ocorreu em razão de caso fortuito ou 

força maior, mantém-se o reconhecimento da responsabilidade civil. O 

quantum indenizatório que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade deve ser mantido. Recurso não provido. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 417406420148110001/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 

20/10/2015) (grifo nosso). [8] APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais 

decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos 

morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados evento, prescindindo de 

provas. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em 

consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes. (Ap 

44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo 

nosso). [9] [...]. Os lucros cessantes são prejuízos materiais causados em 

razão da impossibilidade de auferir lucro, diante de um evento danoso, o 

que deve ser demonstrado de forma inconteste, sendo o ônus do autor. 

(Ap 100624/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016) (grifo 

nosso). [10] [...] É ônus do autor a prova concreta e segura daquilo que 

deixou de aferir em razão do ato considerado ilícito, a possibilitar a 

condenação em lucros cessantes. [...] (Ap 96986/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 30/09/2016) (grifo nosso).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001772-66.2019.8.11.0055. EMBARGANTE: MARTA PEREIRA ALVES DE 

SOUZA EMBARGADO: ELCIA APARECIDA GOMES Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de Embargos de Terceiro, 

distribuídos por dependência, ajuizado por MARTA PEREIRA ALVES DE 

SOUZA em desfavor de ELCIA APARECIDA GOMES, nos autos de Ação 

de Execução de Sentença processo nº 8010217-27.2014.8.11.0055 que 

tramita nesta Comarca. Em síntese, a parte embargante argumentou no 

sentido de que o veículo que sofreu restrição judicial já tinha sido objeto de 

negócio jurídico entre a empresa RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL 

LTDA – ME (vendedora) e a pessoa de MARTA PEREIRA ALVES DE 

SOUZA (compradora), ora embargante, em data de 20/12/2013. Vislumbro 

que no processo principal o veículo FIAT/Strada, placa NIZ4256, 

ano/modelo 2008/2008, cor prata, Renavam 968808972, cuja constrição 

fora determinada por esse MM. Juízo, foi penhorada para satisfazer a 

sentença proferida naqueles autos em favor da empresa RANGEL JUNIOR 

& FERNANDES RANGEL LTDA – ME e A DOS SANTOS ROCHA-ME. A 

embargada ÉLCIA APARECIDA GOMES, foi devidamente intimada dos 

embargos de terceiros opostos, ocasião na qual manifestou concordar 

com o desbloqueio do bem em favor do embargante, bem como o 

levantamento de qualquer restrição relacionada ao processo principal, 

contestando apenas a pretensão do embargante em condenação das 
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custas e honorários de sucumbência da embargada. É a síntese. Pois 

bem. Compulsando de modo detido os autos juntamente com a petição 

inicial, razão assiste a embargante tendo em vista os f os fatos narrados 

pela parte e os documentos por ela juntados, em especial, a Autorização 

para Transferência de Propriedade de Veículo, devidamente assinada e a 

concordância da embargada em sua contestação. Havendo provas que 

apontam para a ocorrência da alienação do veículo antes do registro da 

penhora e ausente comprovação de má-fé do alienante e do terceiro 

adquirente, impõe-se a retirada da restrição judicial, vejamos entendimento 

jurisprudencial: EMBARGOS DE TERCEIRO. DESBLOQUEIO DE VEÍCULO 

JUNTO AO RENAJUD. PROVA DE BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. 1. 

A transferência da propriedade de bem móvel, segundo o regramento 

vigente, dá-se pela simples tradição, sendo que, no caso dos veículos, o 

registro no DETRAN possui finalidade meramente administrativa, 

porquanto, embora seja a forma mais simples de provar a propriedade do 

automóvel, tal prova é possível por meio de qualquer outro documento 

idôneo. Em princípio, tratando-se de alienação de veículo, cuja propriedade 

se transfere pela simples tradição, a inexistência de ônus e restrições 

pendentes no DETRAN na data da venda evidencia a boa-fé do terceiro. 2. 

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da 

demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas 

despesas daí decorrentes. (TRF-4 - AC: 50038530920174047009 PR 

5003853-09.2017.4.04.7009, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data 

de Julgamento: 02/10/2018, TERCEIRA TURMA) As argumentações 

formuladas pela parte embargante, em conjunto com os documentos 

acostados, bem como a concordância dos embargados pela liberação do 

veículo, guarnecem a verossimilhança das suas alegações quanto ao seu 

direito afirmado, principalmente dando conta de que as contratações entre 

as partes envolvidas nos seus negócios jurídicos respectivamente se 

deram em datas anteriores a restrição judicial operada nos autos 

principais executivo. Ademais, não há que falar em condenação em 

custas e honorários de sucumbência tendo em vista que a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé, o que não se aplica neste 

caso. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos da fundamentação, 

opino pela PROCEDÊNCIA dos EMBARGOS DE TERCEIROS, fazendo-o por 

sentença, com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC, para 

DETERMINAR a desconstituição e levantamento da restrição realizada por 

intermédio do sistema RENAJUD, que recaiu sobre o veículo veículo 

FIAT/Strada, placa NIZ4256, ano/modelo 2008/2008, cor prata, Renavam 

968808972. Ratifica-se a liminar deferida. Sem custas, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

nos autos da execução em apenso, arquivem-se estes autos, com as 

baixas e anotações de estilo, tornado o feito principal concluso para 

deliberações. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001173-30.2019.8.11.0055 Reclamante: CARMEN CELIA DIAS LUZ 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa, restando demonstrado que a unidade consumidora está 

cadastrada no nome do esposo da Reclamante, sendo esta também 

consumidora no local. Passo ao exame do mérito. Alega a Reclamante na 

petição inicial que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 

29/04/2019, não sendo obedecido o prazo do reaviso, bem como mesmo 

após o pagamento somente foi religada 4 (quatro) dias após o pagamento, 

causando danos morais. A Reclamada, em defesa, afirma que a 

suspensão foi devida, pelo que a fatura 04/2019 estava com 31 (trinta e 

um) dias em aberto, sendo que o pagamento se deu após a suspensão, 

inexistindo ato ilícito, bem como que o restabelecimento ocorreu em 

31/05/2019, dentro do prazo de 24h. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e as provas nele produzidas, verifica-se que é 

incontroversa a suspensão do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da Reclamante em 29/04/2019, no entanto, a 

Reclamada não demonstrou a legalidade da suspensão. Primeiramente, 

não demonstrou que houve comunicação prévia quando a previsibilidade 

da suspensão, procedimento este previsto no artigo 171, parágrafo único 

e 173, da Resolução 414 da ANEEL. Prevê o artigo 173, I, “b”: Art. 173. 

Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, 

prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as 

seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com 

entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na 

fatura, com antecedência mínima de: (...) b) 15 (quinze) dias, nos casos 

de inadimplemento. Denota-se que a fatura constando reaviso (05/2019), 

foi apresentada aos 22/05/2019 e a suspensão ocorreu em 29/04/2019, 

ou seja, sete dias após o reaviso em desobediência ao disposto na 

legislação setorial. No mais, há controvérsias entre as partes quanto ao 

momento da religação, no entanto, dito fato ainda que a Reclamada tenha 

religado no prazo de 24h, não desconstitui a ilegalidade nos 

procedimentos, pelo que, em caso de corte indevido o restabelecimento 

deverá ocorrer em até 4h, nos termos do artigo 176, § 1º da Resolução 

414/2010 da ANEEL. Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, constados ininterruptamente: (...) § 1º 

Constada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica 

obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o 

consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independente do 

momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 

151 e 152, o valor correspondente. Diante disso, tenho que houve falha na 

prestação de serviço por parte da Reclamada, visto que a Reclamada não 

poderia ter efetuado a suspensão da energia elétrica na unidade 

consumidora da Reclamante sem obediência ao prazo de aviso prévio, 

bem como incontroverso que não restabeleceu no prazo devido. Sendo 

assim, restou provado a ofensa a Reclamante perante ante a suspensão 

indevida do fornecimento de energia elétrica, danos estes in re ipsa, razão 

pela qual a Reclamada deve ser condenada ao pagamento de indenização 

por danos morais causados a parte autora. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO, MAS ANTERIOR AO 

CORTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CORTE INDEVIDO. PESSOA 

JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DANO MATERIAL 

INCOMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA 
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ESCORREITA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. ART. 557, CAPUT, DO 

CPC. 1. Cinge-se a questão a verificar se houve falha na prestação do 

serviço com o corte do fornecimento de energia elétrica no 

estabelecimento da autora, apesar do pagamento efetuado, em atraso, 

mas anterior à suspensão do serviço. (...) 4. As concessionárias de 

serviços públicos devem agir com cautela antes de proceder à interrupção 

de um serviço, mormente em razão de sua essencialidade, sendo 

inquestionável que o corte indevido de energia elétrica em uma pizzaria 

causa um natural abalo que decorre do fato de a empresa ver-se privada 

de serviço imprescindível às suas funções e ao atendimento do público. 5. 

Atento às circunstâncias concretas, sobretudo ao fato de que a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica durou cerca de um dia, e, 

ainda, aos objetivos maiores a que busca o instituto da responsabilidade 

civil, entendo que a condenação por danos morais em R$5.000,00 (cinco 

mil reais) está condizente com as peculiaridades do caso e, por isso, deve 

ser mantida. (...). 7. Desprovimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 

04348205520128190001 RJ 0434820-55.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 13/03/2014, DÉCIMA 

NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/03/2014 00:01)”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais, para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000099-38.2019.8.11.0055. REQUERENTE: VALDIR ALVES BARBOSA - 

ME REQUERIDO: LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS VISTOS etc. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 17/04/2019, às 13h30m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais) 

decorrente da prestação de serviços de reparo no veículo do requerido. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos 

autos, implicam na procedência do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da parte ré, impondo-se o pagamento por parte desta, sob pena 

de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.410,00 (três 

mil quatrocentos e dez reais), decorrente da contratação de prestação de 

serviços, que deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 
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Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 3031342). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOSSELIN ASSESSORIA E CERIMONIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ZENI (REQUERIDO)

ALEX BRUNO ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

ELIABE SILVA FERREIRA COSTA (REQUERIDO)

KEDIMAM BRITO DE ARRUDA (REQUERIDO)

JOAO MARCOS DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 30631594). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002240-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA TALITA SILVA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 
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processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27668904). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CLECIA SANTI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. O exequente informou nos autos que a executada 

cumpriu a obrigação integralmente (cf. ID nº 30085073). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação pretendida, necessária é a 

extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de Março de 2020. LIVRADA GAETE Juíza leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006582-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA PATRICIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. O exequente informou nos autos que a executada 

cumpriu a obrigação integralmente (cf. ID nº 30194030). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação pretendida, necessária é a 

extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. LIVRADA GAETE Juíza leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002833-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEVILHA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. O exequente informou nos autos que a executada 

cumpriu a obrigação integralmente (cf. ID nº 29656008). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação pretendida, necessária é a 

extinção do presente feito. 3. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. LIVRADA GAETE Juíza leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NALME RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 
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o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência (cf. ID nº 29875062). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 26 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVSON ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001995-53.2018.8.11.0055 Reclamante: DAYVSON ALMEIDA AGUIAR 

Reclamada: IUNI EDUCACIONAL – UNIC TANGARA SUL LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao exame do mérito. 

Afirma o Reclamante que cursava Administração na instituição Reclamada, 

com bolsa de estudos do programa governamental ProUni, no entanto, 

sempre almejou cursar Jornalismo, quando prestou novo vestibular, foi 

beneficiado com FIES e no ano de 2015 se mudou para Cuiabá-MT, 

cancelando a bolsa do ProUni. Argumenta que, como estava nos últimos 

semestres de Administração, decidiu por retomar o curso, e, como já havia 

cancelado a bolsa do ProUni, solicitou a transferência do Fies de Cuiabá 

(Jornalismo) para esta cidade (Administração), o que foi inicialmente 

deferido, pelo que realizou o aditamento da bolsa e foi feita a remessa. 

Afirma que foi impedido de dar continuidade mesmo com o semestre pago 

pelo programa e tendo participado de praticamente todas as aulas, não 

tendo a matrícula sido deferida. Pleiteia na presente demanda a restituição 

em dobro do valor pago pelo semestre 2017/2 e indenização por danos 

morais. A Reclamada, em contestação, afirma que não foi possível 

matricular o Reclamante por não ter sido repasso o valor do FIES à IES, 

inexistindo dever de restituir e indenizar. O caso em exame é de relação 

de consumo, razão porque se impõe a inversão do ônus da prova com 

fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações, isto porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC/2015. “In casu”, verifica-se que, embora a 

Reclamada afirme não ter recebido o valor, no documento anexo por esta 

no ID. 16142451 demonstra claramente que para o semestre 2017/2 houve 

a liberação do valor de R$ 5.800,79 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais e 

setenta e nove centavos), constando ainda na consulta de liberações, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos descritos na inicial. 

Denota-se que não restou demonstrado os motivos que levaram ao 

indeferimento da matrícula e a escusa de resolução administrativa. Desta 

feita, merece acolhimento o pleito de restituição de maneira simples, não 

se enquadrando-se no disposto do artigo 42, parágrafo único, do CDC, 

pelo que houve a contratação, ainda que não tenha sido perfectibilizada. 

Verifico ainda que a falha na prestação do serviço pela Reclamada na 

medida em que não atendeu o Reclamante quando das solicitações 

administrativas, retendo indevidamente o valor já pago e impedindo a 

matrícula, situação esta que demonstra o descaso e desrespeito da 

Reclamada no atendimento aos seus consumidores, fato que ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, devendo reparar os danos a ele causados. 

Corroborando: Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - 

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SEM DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - 

RECURSO IMPROVIDO - Pela prova dos autos, a autora efetivamente 

pagou duas vezes a fatura vencida em 12/09/2005 - A indenização ao 

dano moral é devida em razão da não devolução pela apelada após 

reiterados requerimentos da apelante - Redução do valor arbitrado - Apelo 

parcialmente provido. (APL 992080150526 SP – 35ª Câmara de Direito 

Privado – Publicação: 17/08/2010 – Julgamento: 09/09/2010 – Relator: José 

Malerbi). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para: CONDENAR a Reclamada 

restituir ao Reclamante a quantia indevidamente retida de R$ 5.800,00 

(cinco mil e oitocentos reais), valor este que deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

pedido de reembolso; CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

data e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
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possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000932-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. C. L. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL OAB - MT0005983A (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS 

PROCESSO n. 1000932-57.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 21.600,00 

ESPÉCIE: [Guarda, Fixação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

ADRIANA COLLA Endereço: Rua das Bromélias, lote 05, quadra 50, 

baideirantes, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RONALDO MIGUEL COSTA LEITE FILHO Endereço: RUA 

ROSÁRIO OESTE, casa 03, quadra 25, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-624 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$651,11 (Seiscentos e cinquenta e um reais e onze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$237,71 

(Duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002973-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA APARECIDA BERTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS 

PROCESSO n. 1002973-94.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 4.000,00 

ESPÉCIE: [Imputação do Pagamento]->LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151) POLO ATIVO: Nome: CINTIA APARECIDA BERTE Endereço: RUA 

DAS CELOSIAS, S/N, BANDEIRANTES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 

AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 

29050-335 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$149,12 (Cento e quarenta e nove reais e doze centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005018-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,52 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,12 (Cento 

e quarenta e nove reais e doze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002150-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$580,22 
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(Quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$166,82 (Cento 

e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000769-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004641-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE IMPULSIONE O FEITO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE INTIMAÇÃO DIRETAMENTE A AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005448-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

BOULHOSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGENCIA PARA A SEQUENCIA DA 

EXECUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002722-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001898-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO IRINEU SILVA FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

Intimação do autor para se manifestar acerca do prosseguimento de feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001406-62.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALMIR SCHWARZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DAMIAO LAZZERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYANA LIGIA BERNARDI OAB - PR83197 (ADVOGADO(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

tempo de contribuição com reconhecimento e averbação de período rural. 

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora. É cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 

provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/06/2020, às 15h30min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Transcorrido o prazo 

para defesa, EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas já 

arroladas pelo autor ao final da inicial. O autor fica intimado, desde já, por 

intermédio de sua advogada, a fim de comparecer na audiência instrutória 

acima designada e prestar depoimento pessoal. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004174-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES A DIZEREM E 

REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS DALL AGNOL MARTINELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora a providenciar avaliação e 

laudo atualizado da ortopedia para que possa o Douto perito concluir a 

pericia médica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002823-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para manifestar-se acerca do 

laudo pericial, caso queira.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004782-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DE MIRANDA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004782-56.2016.8.11.0045 AUTOR(A): COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL REU: GISELE DE 

MIRANDA SOUZA Vistos etc. Indefiro o requerimento de buscas de 

endereço da requerida, vez que inexiste nos autos comprovação do 

esgotamento de todos os meios à sua disposição para tal. Outrossim, 

intime-se a parte autora, via advogado constituído, para informar o atual 

endereço da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 26 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA FLORIANO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000867-28.2018.8.11.0045 AUTOR(A): MARIA ROSANGELA FLORIANO 

LEITE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. 

A requerente informou o descumprimento da tutela de urgência concedida 

nos autos, haja vista que o requerido cessou o benefício determinado, 

razão pela qual requer o restabelecimento (ID 29405720). É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. No caso em tela, constato que o requerido 

reiteradamente descumpre a tutela de urgência concedida nos autos, 

motivo pelo qual assiste razão à requerente quanto ao restabelecimento 

do benefício vindicado. Diante do exposto, determino o imediato 

restabelecimento do benefício de auxílio doença à requerente, sob pena 

de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 1º dia útil após o recebimento do 

ofício pela EADJ – Equipe de Atendimento de Demanda Judicial. Consigno, 

ainda, que o requerido se abstenha de cessar o benefício concedido 

nestes autos até o deslinde do processo, sob pena de incorrer em multa 

diária nos moldes já estipulados. Ademais, aguarde-se o decurso do prazo 

para manifestação acerca do laudo pericial. Certificado o decurso do 

prazo de manifestação, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 25 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004469-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VALDEVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

A. J. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004469-27.2018.8.11.0045 REQUERENTE: LUCINEIA VALDEVINO 

RODRIGUES, A. J. R. C. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A requerente informou o descumprimento da sentença 

proferida nos autos, haja vista que o requerido não procedeu à 

implantação o benefício concedido, razão pela qual requer a imediata 

implantação (ID 28965555). É O NECESSÁRIO. DECIDO. No caso em tela, 

constato que o requerido descumpre a tutela de urgência concedida e 

confirmada em sentença proferida nos autos, motivo pelo qual assiste 

razão à requerente quanto à implantação do benefício vindicado. Diante do 

exposto, determino a imediata implantação do benefício de prestação 

continuada à requerente, sob pena de incidência de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

partir do 1º dia útil após o recebimento do ofício pela EADJ – Equipe de 

Atendimento de Demanda Judicial. Consigno, ainda, que o requerido se 

abstenha de cessar o benefício pleiteado nestes autos antes do decurso 

bienal para revisão, sob pena de incorrer em multa diária nos moldes já 

estipulados. Certifique-se acerca de eventual trânsito em julgado e, em 

sendo positivo e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde, 26 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004145-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004145-03.2019.8.11.0045 AUTOR(A): RANGEL JOSE DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. O requerente 

informou o descumprimento da tutela de urgência concedida nos autos, 

haja vista que o requerido ainda não implantou o benefício determinado, 

razão pela qual requer a implantação (ID 29067339). É O NECESSÁRIO. 

DECIDO. No caso em tela, constato que o requerido ainda não procedeu ao 

cumprimento da tutela de urgência concedida nos autos, motivo pelo qual 

assiste razão à requerente quanto à implantação do benefício vindicado. 

Ademais, constato que o requerido ainda não foi intimado da decisão que 

concedeu a tutela de urgência e, portanto, não há que se dizem em 

descumprimento propriamente dito. Diante do exposto, intime-se o 

requerido para a imediata implantação do benefício de auxílio doença 

concedido ao requerente, sob pena de incidência de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

partir do 5º dia útil após o recebimento do ofício pela EADJ – Equipe de 

Atendimento de Demanda Judicial. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, inciso III, com as advertências do art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno, ainda, que o requerido se abstenha de cessar o 

benefício pleiteado nestes autos até o deslinde do processo, sob pena de 

incorrer em multa diária nos moldes já estipulados. Outrossim, intime-se o 

perito nomeado para agendamento e realização da perícia médica. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme já determinado nos 

autos. Certificado o decurso do prazo de manifestação, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 26 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004251-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA XAVIER SILVA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004251-96.2018.8.11.0045 AUTOR(A): SILVANA XAVIER SILVA DE 

SANTANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Silvana Xavier 

Silva de Santana em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerimento administrativo foi indeferido indevidamente e que preenche 

os requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela de urgência e determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 15799899). O requerido apresentou resposta à inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 17344204). A parte autora 

reiterou o pedido de tutela de urgência (ID 17473247, 20674703 e 

28048862). O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi 

juntado aos autos (ID 19760128, 17760110 e 19760101), tendo a 

requerente pugnado pela concessão de tutela de urgência e o julgamento 

procedente dos pedidos e nada se manifestado pelo requerido. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e 

desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, bem como 

as condições da ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora 

a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

ou, alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra incapacitada 

permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 

exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de segurada da autora 

resta demonstrada pela documentação de ID 15792245, que também 

comprova a carência necessária para a concessão do benefício ora 

pleiteado. Quanto à incapacidade do autor, o laudo pericial acostado aos 

autos comprova que a requerente sofre de tendinopatia do supra e 

infraespinhal bilateral, discopatia degenerativa cervical e lombar, 

osteofitose lombar, osteopenia e 03 (três) hérnias de discos cervicais, 

que implicam incapacidade para as atividades rotineiramente exercidas por 

ela (ID 19760128, 17760110 e 19760101). Consta do laudo pericial, ainda, 

a impossibilidade de reabilitação da requerente ante sua incapacidade 

laborativa total e permanente, razão pela qual se impõe o reconhecimento 

de impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência. Nesse contexto, garante a lei que se a segurada for 

considerada não-recuperável, que é justamente o que ocorre no caso em 

tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, será concedida 

aposentada por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no pagamento de 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo (21.08.2018), devendo 

implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias. Consigno que a correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante Súmula 111 do 

STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do 

art. 4º, inciso I, da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tópico síntese do 

julgado: a) nome da segurada: Silvana Xavier Silva de Santana; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 

100% (cem por cento) do salário de benefício; d) data de início do 

benefício – DIB: 21.08.2018 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da 
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presente decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 26 de março de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002861-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FATIMA MORETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002861-91.2018.8.11.0045 REQUERENTE: SONIA FATIMA MORETO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de “Ação de Restabelecimento Judicial de Auxílio Doença c/c 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Tutela de Urgência”, 

ajuizada por Sônia Fátima Moreto, em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, na qual se objetiva à obtenção de aposentadoria por 

invalidez (há pedido alternativo), narrando em suma, que a parte autora 

está acometida de enfermidade total e permanente que a impede de 

trabalhar. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 14268566 

indeferindo o pedido liminar, sob o argumento que os laudos médicos 

trazidos nos autos não especificam o período de afastamento, 

prejudicando a análise quanto a contemporaneidade da causa alegada. 

Citado, o requerido apresentou contestação e documentos no Id 15775551 

sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. A parte autora impugnou a contestação no Id 

17374402. Laudo pericial juntado nos ids. 19764218/19764222/19764231. 

A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial (id. 19907795), 

tendo a parte requerida permanecido inerte, apesar de devidamente 

intimada (id. 21122640). É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. 

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a autora encontra-se acometido de doença que a 

incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que desde o ano de 

2016 a autora é portadora de gonartrose (artrose do joelho), apresenta 

dor articular, cifose, lordose, dor lombar baixa, contratura de músculo, 

cistite não especificada, infecção de trato urinário de localização não 

especificada, vaginite subaguda e crônica, cistocele, dor pélvica e 

perineal, disúria, incontinência urinária não especificada, convalescença 

após cirurgia (CID 10 M545, M541, M542, M17, M255, M40, M624, N309, 

N390, N761, N811, R102, R300, R32, Z540), resultando em incapacidade 

laboral definitiva e total desde agosto/2016. No caso, o perito médico 

afirmou que a incapacidade da autora não é suscetível de recuperação ou 

habilitação para o exercício da função que exercia ou mesmo de outras 

atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial nos Ids 

19764218/19764222/19764231). Quanto ao período de carência, a 

questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos (id. 14187330 p. 

17/18) se verifica a condição de segurada por mais de 12 (doze) 

contribuições, e, além disso, a autora estava recebendo benefício 

previdenciário de auxílio doença até a data de 12/08/2016. Neste ínterim, 

cumpre observar que, conquanto a parte requerente tenha recebido 

auxílio-doença no período de 15 (quinze) dias, entre as datas de 

08/10/2016 a 17/10/2016, diante das provas colacionadas infere-se que a 

incapacidade remonta desde o mês de agosto/2016, motivo pelo qual o 

benefício recebido durante essa quinzena valerá tão somente para 

abatimento dos valores devidos. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, 

no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome do Segurado: Sônia Fátima Moreto. 2. CPF: 

411.245.371-04. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. 

Data do início do benefício: 12/08/2016 (data da cessação do auxílio 

doença). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data 

início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003919-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GOMES KOCHHANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003919-32.2018.8.11.0045 REQUERENTE: FABIANA GOMES KOCHHANN 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Fabiana Gomes 

Kochhann em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
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ambos devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerimento administrativo foi indeferido indevidamente e preenche os 

requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela de urgência e determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 15489811). O requerido apresentou resposta à inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 20284679). A parte autora 

impugnou a resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos 

formulados (ID 20853989). O laudo da perícia médica realizada com a 

parte autora foi juntado aos autos (ID 23137326, 23137324 e 23137316), 

tendo a requerente pugnado pelo julgamento antecipado e o requerido 

apresentado proposta de acordo, o que foi rejeitado (ID 29253858). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e 

desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, bem como 

as condições da ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora 

a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

ou, alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra incapacitada 

permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 

exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de segurado do autor 

resta demonstrada pela documentação de ID (15480159, p. 17/20), que 

também comprova a carência necessária para a concessão do benefício 

ora pleiteado. Quanto à incapacidade do autor, o laudo pericial acostado 

aos autos comprova que a requerente sofre de lúpus eritematoso 

sistêmico, hiperparatireoidismo e outras enfermidades, que implicam 

incapacidade para as atividades rotineiramente exercidas por ela (ID 

23137326, 23137324 e 23137316). Consta do laudo pericial, ainda, a 

impossibilidade de reabilitação da requerente ante sua incapacidade 

laborativa total e permanente. Nesse contexto, garante a lei que se a 

segurada for considerada não-recuperável, que é justamente o que 

ocorre no caso em tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, 

será concedida aposentada por invalidez. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS no pagamento de benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento administrativo 

(19.07.2018), devendo implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigno que a correção monetária deve ser feita com base nos índices 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e os juros de mora são devidos à 

razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% 

ao mês, a partir da edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto 

Nacional de Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, 

consoante Súmula 111 do STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas 

processuais nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei 

Estadual nº 7603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 

496, § 3º, inciso II, CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) 

segurado(a): Fabiana Gomes Kochhann; b) benefício concedido: 

aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) 

do salário de benefício; d) data de início do benefício – DIB: 19.07.2018 

(data requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias. Lucas do Rio Verde, 25 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004760-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATI KOMMERS TAIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004760-95.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RENATI KOMMERS TAIT 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

etc. 1. Trata-se de “Ação de Concessão de Auxílio-Doença c/c Conversão 

do Benefício para Aposentadoria por Invalidez com Tutela de Urgência”, 

ajuizada por Renati Kommers Tait em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, objetivando a obtenção de 

aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de segurado 

obrigatório, narrando em suma, que a parte autora está acometida de 

enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 4516332 deferindo o pedido 

liminar. Citado, o requerido apresentou contestação e documentos no Id 

4849712 sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. A parte autora apresentou impugnação no 

Id 5794974. Laudo pericial juntado nos ids. 18554842/18554845/18554848. 

A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial (id. 20939004), 

tendo a parte requerida permanecido inerte, apesar de devidamente 

intimada (Id. 21040847). É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. 

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 
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dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a autora encontra-se acometida de doença que a 

incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que desde o ano de 

2016 a autora é portadora de hipotimia, anedonia, insônia, desanimo, medo 

de lugares fechados, labilidade emocional, isolamento social, fobia social, 

depressão (CID 10 F331, F322, F41), resultando em incapacidade laboral 

definitiva e total desde setembro/2016. No caso, o perito médico afirmou 

que a incapacidade da parte autora não é suscetível de recuperação ou 

habilitação para o exercício da função que exercia ou mesmo de outras 

atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial nos Ids 

18554842/18554845/18554848). Quanto ao período de carência, a 

questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a 

condição de segurada por mais de 12 (doze) contribuições. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à autora do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Renati Kommer Tait 2. 

CPF: 033.005.099-04. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 

4. Data do início do benefício: 20/09/2016 (data do requerimento 

administrativo). 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 26 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004804-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEI JOSE PELICIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004804-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NEI JOSE PELICIONI 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de “Ação de Restabelecimento Judicial de Auxílio Doença c/c 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Tutela de Urgência”, 

ajuizada por Nei José Pelicioni, em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, na qual se objetiva à obtenção de aposentadoria por 

invalidez (há pedido alternativo), narrando em suma, que a parte autora 

está acometida de enfermidade total e permanente que a impede de 

trabalhar. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 11023862 

indeferindo o pedido liminar. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos no Id 11877579 sustentando que a autora não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. A parte autora impugnou a 

contestação no Id 12454506. Laudo pericial juntado nos ids. 

23137339/23137893/23137898. A parte autora manifestou-se acerca do 

laudo pericial (id. 23207068), tendo a parte requerida permanecido inerte, 

apesar de devidamente intimada (id. 23457736). É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, 

tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora 

por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometido de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que desde o ano de 2015 o autor teve fratura de L3, sendo 

portador de anterolistese lombar, modic II, osteofitose, discopatia lombar e 

duas hérnias de disco com compreensão dural e uma com compreensão 

radicular bilateral (CID 10 M54, M545, M541, S32, S525), resultando em 

incapacidade laboral definitiva e total desde julho/2016. No caso, o perito 

médico afirmou que a incapacidade do autor não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia ou 

mesmo de outras atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial nos Ids 

23137339/23137893/23137898). Quanto ao período de carência, a 

questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a 

condição de segurada por mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, 

o autor estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a 

data de 26/07/2016. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício 

da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: Nei José Pelicioni. 2. CPF: 450.269.470-34. 3. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez 4. Data do início do benefício: 

26/07/2016 (data da cessação do auxílio doença). 5. Renda mensal inicial: 

100% do salário de benefício 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a 

contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de 

tutela, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 
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como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriore-s, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde, 26 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004813-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVEIRA TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004813-08.2018.8.11.0045 REQUERENTE: OSVALDO DA SILVEIRA 

TORMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS ajuizada por OSVALDO DA 

SILVEIRA TORMES em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com pedido de tutela de urgência para 

que a requerida se abstenha de promover a interrupção do fornecimento 

de energia. Aduz o requerente, em síntese, que foi surpreendido com o 

recebimento da Carta ao Cliente nº 2245429-2, informando a constatação 

de anormalidade no medidor, com meses a recuperar, de outubro de 2016 

a julho de 2018, resultando o débito no montante de R$ 33.640,13 (trinta e 

três mil, seiscentos e quarenta reais e treze centavos). Prossegue 

afirmando que, embora tenha apresentado defesa administrativa, seu 

recurso foi indeferido, apesar da vistoria unilateral. Ao final, requer o autor 

a procedência do pedido para a declaração da inexistência do débito e 

condenação da requerida ao pagamento de compensação pelo dano moral 

sofrido. Determinada a apresentação de documentos hábeis à análise da 

condição financeira do autor (Id. 16774923), este se manifestou, tendo 

sido, posteriormente, deferida a gratuidade de justiça e a tutela de 

urgência para que a requerida se abstivesse de promover a interrupção 

do fornecimento de energia (Id. 17344504). A audiência de conciliação 

designada restou prejudicada em razão da ausência da requerida (Id. 

18738922). A requerida apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência do pedido, diante da legalidade do procedimento adotado 

(Id.19283002). O autor apresentou sua impugnação à contestação no Id. 

22379734. Oportunizada às partes a indicação das provas que pretendiam 

produzir (Id. 23075306), ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (Id. 24230320 e 24994369). É o relatório . Decido. Tratado-se de 

questão que independe da produção de outras provas, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Não havendo preliminares para serem 

analisadas, adentro à análise do mérito. Deve-se anotar que a relação 

estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do Código de Defesa do 

Consumidor, portanto, deve ser regida por suas normas. Assim, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a parte reclamante - 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor a 

inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos, 

vez que a empresa tem melhor condição e técnica de produzir provas a 

seu favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os 

fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o que ocorreu, 

senão vejamos. No caso em tela, aduz o autor que a requerida procedeu à 

recuperação de faturamento referente ao período de outubro de 2016 a 

julho de 2018, o que gerou o débito de R$ 33.640,13 (trinta e três mil, 

seiscentos e quarenta reais e treze centavos). Inobstante, sustenta a 

parte requerida que agiu de forma correta, respeitando-se o contraditório 

e a ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, 

procedendo à perícia no medidor, tendo sido detectada irregularidade, o 

que gerou o débito ora impugnado. Juntamente com sua contestação, a 

Reclamada apresentou o histórico de consumo do autor e demais registros 

e informações. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que criou a 

Angência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, dispõe: Art. 2o A Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar 

a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. 

Art. 3o Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII 

do art. 29 e no art. 30 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de 

outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o 

disposto no § 1o, compete à ANEEL: (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 

2004) (Vide Decreto nº 6.802, de 2009). I - implementar as políticas e 

diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o 

aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos 

regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas 

pela Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995; II - promover, mediante 

delegação, com base no plano de outorgas e diretrizes aprovadas pelo 

Poder Concedente, os procedimentos licitatórios para a contratação de 

concessionárias e permissionárias de serviço público para produção, 

transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de 

concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos; (Redação dada 

pela Lei nº 10.848, de 2004) III - (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) IV 

- gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos 

de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como 

fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as 

concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia 

elétrica; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) V - dirimir, no âmbito 

administrativo, as divergências entre concessionárias, permissionárias, 

autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como entre 

esses agentes e seus consumidores; VI - fixar os critérios para cálculo do 

preço de transporte de que trata o § 6o do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de 

julho de 1995, e arbitrar seus valores nos casos de negociação frustrada 

entre os agentes envolvidos (...) É cediço, ainda, que a Resolução ANEEL 

nº 414/2010 dispõe acerca das providências a serem adotadas pela 

distribuidora de energia, necessárias para a caracterização e apuração 

do consumo não faturado ou faturado a menor, dispondo, em seu artigo 

129: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2o Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3o Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do 

recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia 

técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que 

não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. 

(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 5o Nos casos em 

que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 
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equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada 

pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 7o Na hipótese do § 6o , a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9o Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7o . § 10. 

Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor 

será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha 

optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes 

custos, vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de 

que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. No 

caso em tela, consoante os documentos apresentados pela requerida, 

acostados à sua contestação, bem como de acordo com as alegações do 

autor, a requerida procedeu às medidas previstas na Resolução da 

ANEEL, providenciando a perícia no medidor e notificando previamente o 

consumidor. O autor, no dia 22/07/2018, recebeu o Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 678538, que atendeu as exigências da referida resolução, 

conforme Id. 16455481. O documento acostado ao Id. 19283008, pág. 05, 

demonstra que o autor, no dia 27/07/2018, foi notificado, por escrito, tendo 

dado seu recibo em referido documento, acerca da perícia designada para 

o dia 04/09/2018, às 8h. Referida perícia, realizada pelo Instituto de Pesos 

e Medidas de Mato Grosso - IPEM, constatou erro percentual nominal no 

medidor de -60,63%, tendo referido equipamento sido reprovado, com a 

seguinte observação: "O medidor não está funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor 

encontra-se com a base violada" (Id. 19283008, pág. 12). Posteriormente, 

o autor propôs recurso administrativo (Id. 16455483), devidamente 

analisado pela requerida, conforme Id. 16455482. Dessa forma, verifica-se 

que a requerida se desincumbiu do ônus de comprovar que tomou as 

providências necessárias para a recuperação do faturamento, em 

obediência aos atos normativos que regulam a matéria. Nesse sentido, 

trago à colação os seguintes julgados: APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

MEDIDO. LEGALIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO. FATURA ILÍQUIDA. (...) AUTORIA DA 

IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. A razão da cobrança 

é o efetivo consumo de energia que fora registrado erroneamente em 

prejuízo à concessionária, desimportanto a autoria da irregularidade 

constatada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70053510517, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Julgado em 05/07/2013) APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA 

EM NOME DE TERCEIRO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. (...) DESVIO DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CÁLCULO FEITO COM 

BASE NO MAIOR CONSUMO. Comprovada a ocorrência de irregularidade 

no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do 

consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro 

dela se aproveitasse. Art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/00 da ANEEL. 

Precedentes do TJRGS. (...) Apelação a que se nega seguimento. 

(Apelação Cível Nº 70055275804, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado 

em 01/07/2013) Portanto, verifica-se que, embora não tenha sido 

demonstrado que a irregularidade no medidor tenha sido causada pelo 

autor, é certo que a ele incumbe o dever de guarda e zelo do equipamento, 

bem como foi beneficiado com o registro a menor de seu consumo, razão 

pela qual não há ilegalidade na recuperação de faturamento, vez que 

observado o procedimento administrativo adequado, previsto pela agência 

reguladora competente. Por fim, quanto ao alegado dano moral,é certo 

que, se a conduta da requerida está pautada pelas normas administrativas 

pertinentes, inexistindo ilegalidade, não há que se falar em dano moral. 

Quanto à possibilidade de interrupção do fornecimento, diversamente 

daquilo que alega a requerida, a tese repetitiva objeto do REsp 1412433 

não se refere à situação apresentada nestes autos, mas se limita à 

possibilidade de corte em caso de mora no pagamento de recuperação de 

faturamento decorrente de responsabilidade do consumidor, ou seja, em 

caso de fraude, ainda assim, somente em relação ao período de 90 

(noventa) dias anterior à constatação da fraude, o que não restou 

demonstrado neste caso. Dessa forma, ainda que a recuperação de 

faturamento tenha respeitado a normativa da ANEEL, é certo que a 

interrupção do fornecimento como medida coercitiva para o pagamento se 

mostra indevida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que 

concedeu a tutela de urgência. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados e mantenho a decisão proferida no 

Id. 17344505, para o fim de determinar que a requerida se abstenha de 

promover o corte do fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora pertencente ao requerente, com relação, exclusivamente, à 

cobrança da dívida decorrente da recuperação de consumo não-faturado, 

no período de 10/2016 a 07/2018, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). Em consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes 

ao pagamento de custas (50% para cada) e honorários advocatícios da 

parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Em relação ao 

autor, a cobrança permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento da 

Gratuidade de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Lucas do Rio 

Verde, 26 de março de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001094-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUIRINO DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002167-88.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FELDMANN OAB - RS76956 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002167-88.2019.8.11.0045. Proceda-se a intimação da 

ré/reconvinte para que, no prazo de 15 dias (art. 350 do CPC/15), se 

manifeste sobre a contestação à reconvenção (evento n. 24204237). 

Proceda-se também a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001458-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU AUGUSTO FRITSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001458-58.2016.8.11.0045. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado por Dirceu Augusto Frisch contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, que visa a satisfação da obrigação jurídica. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

deduz-se que o executado realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial e, como consequência direta, Julgo 

Extinto o processo, com julgamento do mérito, devido a consumação do 

pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005470-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005470-47.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito cumulada com Indenização de Danos Morais 

ajuizada por Paulo Cezar de Godoy contra Telefônica Brasil S/A (VIVO), 

em que argumentou, em suma, que jamais celebrou qualquer tipo de 

negócio jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a requerida 

realizou registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Narrou que, 

em razão do ocorrido, foi submetido a danos morais. Postulou, ao final, 

pela procedência do pedido para declarar a inexistência do débito e 

condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos 

morais. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida veiculou resposta, ocasião em 

que asseverou que subsiste entre as partes contrato válido e 

regularmente celebrado e que, portanto, o registro da inscrição 

consolida-se como exercício regular de direito. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido, com a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Houve réplica, instante em que o requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Na sequência a requerente juntou documento, 

do qual foi intimado o autor, que se manifestou. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. 

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Destrinchando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente do conteúdo dos documentos que 

fazem parte integrante da contestação, deflui-se que as partes litigantes 

celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia e que, logo em 

seguida, o requerente incorreu em mora contratual. Segundo os informes 

produzidos no processo, principalmente do cotejo dos dados de 

qualificação pessoal do requerente, registrados na petição inicial, e as 

informações constantes nas faturas de cobrança, é possível divisar que 

as informações de identificação pessoal são coincidentes e 

não-divergentes. Estas evidências, analisadas de forma contextualizada, 

associadas ao fato de que parte das faturas mensais emitidas foram, 

efetivamente quitadas (situação incompatível com a ocorrência de fraude 

executada por terceiro), na medida em que o serviço foi contratado e 

disponibilizado em agosto de 2015 e a mora contratual se refere a agosto 

de 2016, e que o registro desabonador subsiste há bastante tempo, 

permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato foi, 

efetivamente, firmado entre as partes litigantes e o serviço efetivamente 

prestado. A gravação de voz, encartada no evento n. 23171138, também 

aponta nesse sentido. Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se 

por linha de estima que a realização/manutenção do registro desabonador 

nos cadastros de proteção ao crédito derivou, como consequência direta, 

da existência de obrigação jurídica pendente de quitação — fato imputável, 

exclusivamente, ao devedor —, e considerando-se que a companhia 

requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício 

regular de direito, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub 

judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que 

rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido 

formulado é medida que se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) não gravita na órbita do dano moral o aponte de devedor 

efetivamente inadimplente. (…)” (TJRJ, Apelação Cível n.º 

2008.001.09952, 5.ª Câmara Cível, Relator: Des. Suimei Meira Cavaleri, 

julgado em 24/03/2008). “(…) Estando o devedor inadimplente, pode o 

credor, no exercício regular do seu direito, promover a inscrição de seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, sem que essa providência 

possa ser considerada abusiva” (TJMG, Apelação Cível n.º 

1.0290.07.051869-8/001, 14.ª Câmara Cível, Relator: Des. Antônio de 

Pádua, julgado em 12/03/2009). “(…) 1. A inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, em razão de dívida efetivamente 

existente, configura exercício regular de um direito, logo, não caracteriza o 

dano moral pleiteado. (…)” (TJPR, Apelação Cível n.º 0552172-4, 10.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Lopes, julgado em 12/05/2009). D’outra 

banda, não se pode perder de perspectiva também que a requerente, ao 

deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma 

taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira 

requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da 

verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide 

e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura 

que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade 

processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação 

da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, formulado na petição inicial da ação de indenização, por Paulo 

Cezar de Godoy contra Telefônica Brasil S/A (VIVO) e, como 

consequência: a) Condeno o requerente, nas sanções concernentes à 

litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 

10% sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo 

Civil; b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código 

de Processo Civil, Condeno o requerente no pagamento de custas judiciais 

e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas 

ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.
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Processo Número: 1004274-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE PASSARELLI SOFIATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004274-76.2017.8.11.0045. Requerente: Leonice Passarello. Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos 

Santos Fialho. Data: 25 de março de 2020. Leonice Passarello, 

devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em 

síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se encontra 

cadastrada junto à autarquia requerida na condição de contribuinte. 

Alegou que é portadora de grave doença, que lhe impossibilita de exercer 

atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, 

oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar 

atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos 

para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, alternativamente, a 

aposentadoria por invalidez. Foi relegado o exame do pedido liminar e 

determinada a realização de perícia médica e a citação da autarquia 

requerida. Citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade de 

segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Realizada a 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na sequência foi deferida a 

tutela de urgência. Encerrada a instrução, apenas a autora veiculou 

memoriais escritos reiterando os pedidos. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na 

medida em que o pedido de concessão auxílio-doença foi indeferido 

unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica realizada 

pelo INSS (evento nº 11167860 – págs. 5/7). Demonstrado, portanto, de 

maneira satisfatória, a integralização do período de carência necessário, 

segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 

8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos 

à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação 

médica subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado 

para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado 

que a autora é portadora de moléstia que a torna incapaz de desenvolver 

a atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados 

no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual a requerente se encontra 

acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 11310934, o qual foi coroado com 

as seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID. R 

Sim, desde 2013. 2) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia 

sofrida pelo autor? R degenerativa. (…) 6) As lesões ou/a sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, 

no desempenho de suas atividades laborais diárias? R Sim. (…) 15) O 

autor se apresenta incapacitado para o trabalho? Se o autor for portador 

de mais de uma doença, apontar quais delas acarretam a incapacidade 

laboral. R Sim. 16) Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda 

que por aproximação)? R Agosto de 2013. (...) 18) Caso haja 

incapacidade, diga o(a) Sr. Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é permanente ou temporária? R É permanente. 19) Caso haja 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é parcial ou total? R É total. 20) Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado para recuperação 

laborativa? R É permanente.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se encontra 

incapacitada definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para realizar qualquer 

atividade laboral. Consequentemente, faz jus a autora à concessão do 

auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo do benefício, 

em 31/01/2014 (evento nº 11167860 – pág. 6), pois já estava incapacitada 

para o trabalho (conf. resposta ao quesito 16 do laudo pericial), até a data 

da juntada aos autos do laudo médico, em 10/01/2018 (evento nº 

11310924), a partir de quando a requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Leonice Passarello 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o Instituto Nacional do 

Seguro Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Leonice Passarello, a partir da data da cessação administrativa 

do benefício (31/01/2014), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (10/01/2018), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; c) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 
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oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; d) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004276-75.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004276-75.2019.8.11.0045. Trata-se de requerimento de 

Cumprimento de Sentença formulado por Tatiane Alves Ferreira contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que visa a satisfação de 

obrigação jurídica, consubstanciada em título judicial. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Segundo a legislação de regência, “a apelação terá efeito suspensivo. 

Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos 

imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede 

ou revoga tutela provisória” [art. 1.012, § 1.º inciso V do Código de 

Processo Civil]. Logo, a execução provisória de decisão que concede a 

implantação de benefício previdenciário é possível somente quando tenha 

sido deferida tutela provisória e que não haja recurso de apelação 

recebido no efeito suspensivo. A ratificar tal posicionamento, extraem-se 

da jurisprudência os seguintes julgados, que versam acerca de questões 

semelhantes: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE 

SENTENÇA. SENTENÇA QUE CONCEDE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. 

APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 

Verifica-se, da análise da sentença de fls. 374/393, proferida nos autos 

do processo 2003.38.00.018902-0, que o INSS foi condenado a conceder 

ao exequente (apelante) o beneficio da aposentadoria por tempo de 

serviço/ contribuição proporcional desde a data do requerimento 

administrativo, em 30/04/1997. Da sentença foram interpostas apelação 

pelo INSS e apelação adesiva pela parte autora, recebidas no duplo efeito 

(fl. 435). 2. Seria cabível a execução provisória do julgado que decide pela 

implementação de benefício previdenciário, desde que tivesse sido 

concedida a antecipação da tutela requerida e a apelação recebida 

apenas no efeito devolutivo (TRF-1, AC 0014430-15.2015.4.01.9199, Rel. 

Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, 

e-DJF1 30/03/2016). No entanto, no presente caso, da sentença (no 

processo de conhecimento) que concedeu o beneficio previdenciário 

foram interpostas apelação pelo INSS e apelação adesiva pelo autor, 

recebidas no duplo efeito. Logo, correta a sentença que indeferiu a inicial 

e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ausente o interesse 

processual, não sendo possível a execução provisória. 3. Apelação da 

parte autora não provida. 4. "Somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11, do novo CPC" (enunciado Administrativo STJ nº 7) [TRF1 – Apelação 

Cível n.º 0016030-16.2008.4.01.3800, Relator(a) Juíza Federal Luciana 

Pinheiro Costa (conv.), Órgão julgador 1ª Câmara Regional Previdenciária 

de Minas Gerais, Data 04/09/2017, Data da publicação 06/11/2017] – grifos 

inexistentes no texto original. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA 

DIÁRIA APLICADA AO INSS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é 

possível a fixação de multa diária, ainda que contra a Fazenda Pública, na 

hipótese de descumprimento ou de demora no cumprimento de obrigação 

imposta por decisão judicial, como é o caso da obrigação de implantar 

benefício previdenciário, aplicando-se o disposto no art. 461 do CPC, 

conforme precedentes daquela Corte, e também deste Tribunal, declinados 

no voto. 2. É cabível a discussão quanto ao valor da multa em sede de 

embargos à execução, tendo em vista que nessa cominação pecuniária 

não há falar em preclusão ou coisa julgada, podendo o juiz, de ofício, 

modificar o seu valor ou a sua periodicidade, quando o montante 

mostrar-se irrisório, ou exagerado, de acordo com as peculiaridades do 

caso, de modo que a ordem judicial seja cumprida e o bem da vida 

disputado seja entregue utilmente à parte vencedora. 3. A multa diária 

deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da 

Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem 

injustificada pela parte, nos termos do art. 461, § 6º, do CPC. 4. É razoável 

a multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, após o prazo 

fixado pelo juiz para cumprimento da obrigação, pois o benefício 

previdenciário ou assistencial tem por finalidade assegurar a subsistência 

digna do destinatário, de modo a não delongar as providências de 

implantação ou concessão desse amparo estatal. 5. É cabível a execução 

provisória de julgado que decide pela implementação de benefício 

previdenciário, tendo havido antecipação da tutela requerida e não tendo 

sido o recurso de apelação recebido no efeito suspensivo. 6. Apelação 

desprovida. [TRF1 – Apelação Civel (AC) n.º 0014430-15.2015.4.01.9199, 

Relator(a) Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Origem 

TRF - Primeira Região, Órgão julgador Primeira Turma, Data 09/03/2016, 

Data da publicação 30/03/2016] – grifos inexistentes no texto original. Pois 

bem. Compulsando os autos, bem como em consulta ao Sistema de 

Controle de Processos Apolo, verifica-se que, nos autos do processo n.º 

1326-52.2015.811.0045, código 105067, no dia 18/03/2015, foi proferida 

decisão, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na sequência dos 

acontecimentos, em 24/06/2019, foi prolatada sentença de mérito, a qual 

julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para o fim 

de condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-doença para a 

requerente, sendo indeferido os demais pedidos. Posteriormente, a 

autarquia requerida interpôs recurso de apelação contra a sentença 

prolatada, sendo os autos remetidos à instância superior em 27/01/2020. 

Assim, a exequente carece de interesse processual. É que o interesse de 

agir, como condição da ação, caracteriza-se com a existência do critério 

necessidade-utilidade da pretensão deduzida na petição inicial e, portanto, 

parte da premissa da pré-existência de resistência e do conflito de 

interesses no âmbito do direito material. A intervenção do Poder Judiciário 

deve se mostrar necessária e adequada à tutela do direito alegado, como 

instrumento necessário e viável para buscar a pretensão do autor. 

Portanto, tendo em vista que, em regra, a apelação é recebida nos efeitos 

devolutivo e suspensivo [art. 1.012 do Código de Processo Civil], somado 

ao fato de que não houve a concessão de tutela de urgência, tenho que é 

incabível, nesta quadra processual, o processamento do requerimento de 

cumprimento de sentença formulado pela exequente, devido a ausência de 

interesse processual, sendo que a extinção do processo sem a resolução 

do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse de agir. Isento 

de custas, devido a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita na fase de conhecimento (processo n.º 1326-52.2015.811.0045, 

código 105067). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000928-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCUS VINICIUS SOUZA AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000928-49.2019.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito ajuizada por Marcus Vinícius Souza Ayres 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em que 

ilustrou, em suma, que é titular da unidade consumidora de energia elétrica 

nº 6/2070406-0, e que a requerida, em procedimento de fiscalização, 

realizado em 09 de outubro de 2018, verificou a existência de 

irregularidade no medidor de consumo. Narrou que, posteriormente, foi 

surpreendido com a cobrança de consumo de energia elétrica 

não-faturado, no valor equivalente a R$ 11.282,44 (onze mil, duzentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Mostrou oposição com 

relação ao valor cobrado. Requereu, ao final, a procedência do pedido 

para o fim de declarar a inexistência do débito. Foi deferida a tutela de 

urgência e procedida a citação da requerida. A empresa requerida 

apresentou resposta, oportunidade em que asseverou que durante 

vistoria de rotina foi detectada a existência de irregularidade (ligação 

invertida) no aparelho de medição de energia elétrica instalado na unidade 

consumidora do autor. Ilustrou que, diante da existência de irregularidades 

no medidor, foi instaurado procedimento administrativo com o fito de 

proceder a recuperação do consumo não-faturado que, por sua vez, 

observou as normativas previstas na Resolução n.º 414/ANEEL/2010. 

Defendeu a regularidade da cobrança da dívida. Requereu, ao final, a 

improcedência do pedido Houve réplica, instante em que o autor, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. 

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura 

absolutamente desnecessária a produção de prova pericial ou 

testemunhal, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista 

que os fatos estão comprovados pelos documentos juntados e a matéria a 

ser solvida é unicamente de direito. Logo, procedo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo 

preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Destrinchando o material cognitivo produzido no 

processo, principalmente do conteúdo do Termo de Ocorrência e Inspeção 

juntado no evento nº 19955433 – págs. 1/2, deflui-se que a empresa 

requerida, na data de 09/10/2018, promoveu a investigação/inspeção 

sobre a metodologia de quantificação do fornecimento de energia elétrica 

da unidade consumidora pertencente ao requerente, oportunidade em que 

constatou a existência de adulteração no aparelho medidor, consistente 

na existência de “ligação interna com condutores de entrada Pa se B 

ligados e os condutores da saída ligados na entrada do medidor sem 

registrar corretamente o consumo de energia elétrica”. O levantamento 

fotográfico também demonstra a existência de ligação invertida dos fios 

que conectam o medidor de consumo de energia elétrica (evento nº 

19955425 – págs. 1/3). Neste aspecto, aliás, também deve ser destacado 

o histórico de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, 

constante no evento nº 18407943 – pág. 1. Do cotejo desta prova, 

extrai-se que, entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, o consumo mensal 

da unidade consumidora foi no valor de R$ 637,82, R$ 474,66, R$ 535,98 e 

R$ 585,98, por mês. Já nos meses anteriores à constatação das 

irregularidades, entre junho e setembro de 2018, foi registrado consumo 

no valor de R$ 297,03, R$ 377,06, R$ 430,43 e R$ 492,02, por mês. Não 

se pode negar, portanto, que as irregularidades apontadas no medidor da 

unidade consumidora tiveram o condão de não registrar de maneira 

correta o consumo de energia. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, mormente o teor dos documentos juntados no 

evento nº 19955422 – págs. 1/2, depreende-se que a constatação da 

existência de irregularidades no medidor de energia elétrica dinamizou a 

consolidação de dívida, decorrente da recuperação de consumo 

não-faturado, que compreendeu o lapso de tempo determinado entre os 

meses 12/2015 e 09/2018 e apurou as diferenças de 12.880Kw/h, que 

representa o quantitativo total de R$ 11.282,44 (onze mil, duzentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Ao dissecar, de 

maneira meticulosa, o teor dos documentos juntados no evento nº 

19955422 – págs. 1/2, deflui-se que o cálculo de revisão de faturamento 

do consumo prestou reverência à regra modelada no art. 130, inciso III da 

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, o qual é aplicável ao caso em tela, não 

se vislumbrando, portanto, nenhuma ilegalidade. Efetivamente, o método de 

constituição da dívida, que materializa a fatura, se concretizou de forma 

válida e regular e não padece de qualquer tipo de vício de constituição, 

visto que observado o contraditório e a ampla defesa, na exata medida em 

que o requerente acompanhou a inspeção realizada em 09/10/2018 

(evento nº 19955433) e, posteriormente, em 19/11/2018 (evento nº 

19955430), recebeu a carta de recuperação de consumo, termo inicial do 

prazo de 30 dias para apresentação de recurso administrativo 

(18407977). Efetivamente, subsistindo suspeita da existência de 

irregularidades no medidor de energia elétrica, a concessionária e o 

consumidor podem promover, através da instauração de processo 

administrativo, o exame da aferição do consumo [art. 113 e art. 114 da 

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL]. A avaliação técnica dos 

equipamentos deve se concretizar por meio da realização de exame, 

realizado por órgão/entidade, certificada e acreditada junto ao INMETRO 

com certificação em consonância com a norma ABNT NBR ISO 9001, 

preservado o direito de o consumidor solicitar a realização de perícia 

técnica [art. 129, § 6.º da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL]. Constatada 

a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica, o valor do 

débito, decorrente da recuperação de consumo não registrado, deve ser 

calculado segundo as regras previstas na Resolução n.º 414/2010 da 

ANEEL. Portanto, diante desta moldura, considerando-se que o 

procedimento adotado para fins de verificar a existência da irregularidade 

no medidor de energia elétrica e quantificar a dívida se concretizou de 

forma válida e regular, considero que se mostra totalmente inviável 

promover-se a declaração da inexigibilidade da dívida. É de 

responsabilidade do proprietário da unidade consumidora o ressarcimento, 

pois foi quem se beneficiou da medição equivocada, independentemente 

da prova de dolo ou da autoria de eventual fato delituoso. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. 

DISPENSABILIDADE DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 

HISTÓRICO DE CONSUMO. AVARIA COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. - 

Verificada a presença de irregularidade na medição de energia elétrica na 

unidade consumidora, evidenciada pela prova dos autos, notadamente 

pelo Termo de Ocorrência de Irregularidade e o histórico de consumo, é de 

rigor a recuperação de consumo decorrente de utilização da energia 

fornecida e não registrada corretamente. - Em que pese a ausência de 

prova da remessa do medidor para análise técnica, os demais elementos 

carreados aos autos demonstram a existência de irregularidade no 

medidor do consumidor. - Não importa a autoria da irregularidade, uma vez 

que, nos termos do artigo 105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da 

Resolução 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é 

responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos. 

CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 115, II, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA 

ANEEL. MANUTENÇÃO. - Deve ser utilizado como critério de cálculo 

aquele estabelecido no art. 115, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

pois descabe ao Poder Judiciário intervir na esfera administrativa para 

substituir os critérios de arbitramento de consumo concebidos pela 

entidade reguladora, sob pena de instauração da chamada dupla 

administração. Precedentes das Câmaras integrantes do 11º Grupo Cível 

desta Corte. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO 

CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70076413319, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 26/04/2018) — com destaques não inseridos no 

texto original. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PUBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 
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RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 1. Constatada a irregularidade no 

sistema de medição de energia elétrica, caberá ao administrado o 

pagamento das diferenças resultantes, na forma do disposto nos arts. 

115, incisos II e III, e 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

pois se beneficiou com a leitura a menor da energia consumida. 2. O 

consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de 

energia elétrica após o ponto de entrega, nos termos dos arts. 166 e 167 

da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Cobrança de custo administrativo 

que tem por fim indenizar a concessionária pelas despesas da inspeção in 

loco. Valor cobrado que encontra amparo no art. 131 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 4. A imputação de débito pela 

concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, 

por si só, não autoriza o corte no fornecimento, já que diz respeito a débito 

pretérito. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70075654988, Terceira Câmara Cível, Relator: Matilde Chabar Maia, 

Julgado em 09/01/2018) – com destaques não inseridos no texto original. 

Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que 

a cobrança da dívida se concretizou de forma válida e regular, visto que 

decorrente de consumo de energia elétrica não-faturada, e 

considerando-se que a inscrição de registro desabonador nos cadastros 

de proteção ao crédito deriva, como consequência direta, da existência de 

obrigação jurídica pendente de quitação — fato imputável, exclusivamente, 

ao devedor —, e que a possibilidade de suspensão ou não do serviço de 

energia elétrica, pelo não pagamento do débito refaturado, não é objeto da 

demanda, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, 

com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

vertido na peça inicial por Marcus Vinícius Souza Ayres contra Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A e, como consequência direta, 

Suspendo os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, com fundamento no conteúdo normativo do art. 

85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de março de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005345-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST (EXECUTADO)

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005345-79.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formulada por Banco do Brasil S/A contra K.Z. 

Comercio de Pneus Ltda-EPP, Durivaldo João Kirst e Melania Terezinha 

Zanella Kirst, em que a empresa executada apresentou petição, 

oportunidade em que requereu a extinção da execução, visto que foi 

deferido o processamento da sua recuperação judicial e que o crédito da 

exequente foi habilitado no rol de credores. Intimada, a exequente 

informou ter peticionado na ação de recuperação judicial. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Efetivamente, 

segundo a norma de regência, o plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, visto que a decisão judicial que concede a 

recuperação judicial constitui título executivo judicial [arts. 59 da Lei n.º 

11.101/2005]. Isso significa dizer, portanto, que o deferimento do 

processamento da recuperação judicial, com base no plano aprovado pela 

assembleia de credores, enseja a extinção, e não a suspensão, das 

ações individuais até então propostas contra a empresa recuperanda 

[cnf.: STJ, AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª 

Turma, DJe 26/04/2018; STJ, REsp 1272697/DF, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, 4ª Turma, DJe 18/06/2015]. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, principalmente o teor dos 

documentos encartados nos eventos nº 20723513, 20723516, 20723517 

e 20723518, deflui-se que na data de 28/03/2019, nos autos da Ação Cível 

n.º 1005511-17.2016.8.11.0002, foi proferida decisão judicial, que 

deliberou por conceder o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada K.Z. Comercio de Pneus Ltda-EPP, com base no plano 

aprovado pela assembleia de credores, no qual o crédito da empresa 

embargada, objeto desta demanda executiva, encontra-se habilitado. 

Estas circunstâncias, inclusive, despontaram como fato incontroverso no 

processo [art. 341 do Código de Processo Civil]. Por via de consequência, 

diante desta moldura, considerando-se que com a aprovação do plano e 

com a decisão homologatória, operou-se a novação do crédito e a 

constituição de título executivo judicial [art. 59 da Lei n.º 11.101/2005], 

aliado ao fato de que a obrigação específica constante no novo título 

judicial deverá ser cumprida ou a falência poderá ser decretada, deduz-se 

que a presente ação executiva individual, que visa a satisfação do crédito, 

que já se encontra no plano de recuperação, não tem razão de existir e, 

portanto, deve ser extinta, devido a perda superveniente do seu objeto, 

com relação à empresa executada K.Z. Comercio de Pneus Ltda-EPP. Com 

o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de ilustração, lanço mão 

dos seguintes acórdãos paradigmas, colhidos do acervo de jurisprudência 

dos Tribunais Estaduais, que versam a respeito de situações análogas à 

presente: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido.” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) – com destaques não 

inseridos no texto original. Por outro lado, com relação aos avalistas 

Durivaldo João Kirst e Melania Terezinha Zanella Kirst, não há notícia nos 

autos de que os efeitos do deferimento da recuperação judicial da 

empresa tenham sido estendidos aos ora executados, além do que, o 

deferimento da recuperação judicial da empresa-devedora principal, não 

implica a suspensão ou a extinção de ações ajuizadas contra os avalistas 

ou coobrigados, que permanecem responsáveis pelas obrigações 

assumidas/contraídas [Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça]. Ante o 

exposto, Julgo Parcialmente Extinto o Processo, sem a resolução de 

mérito, devido à perda superveniente do objeto, com relação à empresa 

K.Z. Comercio de Pneus Ltda-EPP, exclusivamente, o que faço com 

amparo no conteúdo do art. 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil/2015. Proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005798-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SPERLING MAGOGA EIRELI - ME (EXECUTADO)
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EDUARDO SPERLING MAGOGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005798 -40.2019.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Execução por Quantia Certa promovida por Açolucas Comércio e 

Representações Ltda ME contra Eduardo Sperling Magoga Eireli e Eduardo 

Sperling Magoga, em que objetiva a satisfação da obrigação jurídica, 

representada através de instrumento de confissão de dívida. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que conforme se 

extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta 

decisão, e, como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Custas judiciais integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 26 de março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002707-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA INEZ FRIEBEL MANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCINO ROQUE ORTH OAB - MT24905/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR CERUTTI OAB - MT25202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002707-10.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KATIA INEZ FRIEBEL MANICA 

REQUERIDO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos. Intime-se o requerido para se manifestar acerca da petição de Id. 

27772713, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volvam os autos conclusos. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-11.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE FERNANDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001034-11.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GRACIELE FERNANDES 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE SOUSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002871-04.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GRACILENE SOUSA DE 

MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes, 

concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSO DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001072-23.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOENILSO DE ALMEIDA 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Intimem-se as 

partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL CAVANHA SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002945-63.2016.8.11.0045. REQUERIDO: CENECT - CENTRO INTEGRADO 

DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA REQUERENTE: JOSIEL 

CAVANHA SOUZA SOARES Vistos. Intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006365-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006365-71.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAEL VICENTE DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, VIA VERDE TURISMO E VIAGENS 

LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o endereço atualizado da requerida VIA VERDE 

TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, sob pena de extinção da ação. Com a 

resposta, reitere a tentativa de citação, designando-se audiência de 

conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta da Conciliadora. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006364-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDAYANA SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1006364-86.2019.8.11.0045. REQUERENTE: IDAYANA SOUSA LOPES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, VIA VERDE TURISMO E VIAGENS 

LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe o endereço atualizado da requerida VIA VERDE 

TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, sob pena de extinção da ação. Com a 

resposta, reitere a tentativa de citação, designando-se audiência de 

conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta da Conciliadora. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002534-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ELUIZA STEIGER GONCALVES 01751552080 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA ADRIANE FRUHLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002534-83.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: CAROLINE ELUIZA STEIGER 

GONCALVES 01751552080 EXECUTADO: SCHEILA ADRIANE FRUHLING 

Vistos. Considerando o disposto no art. 186, §2º do CPC, intime-se 

pessoalmente a executada para que compareça ao núcleo da Defensoria 

Pública desta urbe, consignando-lhe o prazo de 10 (dez) dias. Sem 

prejuízo, intime-se o exequente para manifestar o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registra pelo sistema. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA FABIOLA SCHOMMER HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação anterior, foram atualizados os dados do feito a fim de inserir 

o patrono da parte reclamada. Nesse passo, RENOVO a intimação de id. 

17695189, no sentido de a parte executada manifestar quanto ao 

cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Lucas 

do Rio Verde - MT, 26 de março de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003292-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINO M. PEDROZO & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestaçã do(a) EXECUTADO: ABRANGE 

NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO 

DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME .EXEQUENTE: SANTINO M. 

PEDROZO & CIA. LTDA - ME EXECUTADO: ABRANGE NEGOCIOS 

EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME . LUCAS DO RIO VERDE, 26 de 

março de 2020. CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002687-48.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ROSENIL SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o 

prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que 

entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao 

arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do 

polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de 

sentença. Se for o caso de cumprimento de sentença, referente a 

condenação em dinheiro, a parte credora deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento do STJ 

já firmado pela Sistemática de Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o credor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, informando em destaque o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença 

com a expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte 

devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo 

de 15 dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a 

data do pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens 

quantos forem necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o 

comprovante de pagamento, o devedor deverá apresentar planilha 

detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia do efetivo 

pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a conclusão 

(para Análise de Alvará) Havendo oferecimento de bens à penhora e 

concordância da parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual 

alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Conforme determinado no id. 

29464978, oficie-se ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte 

autora de seu cadastro no que diz respeito às presentes dividas. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004712-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MARIA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 26 de março de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001455-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FACHINI JUNIOR (REQUERIDO)

FERNANDO CARLOS FACHINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES OAB - SP348113 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001455-35.2018.8.11.0045. REQUERIDO: ANTONIO FACHINI JUNIOR, 

FERNANDO CARLOS FACHINI REQUERENTE: ANTONIO MARCOS LOPES 

DE OLIVEIRA Vistos. Defiro levantamento dos valores depositados nos 

autos em favor dos exequentes. Expeça-se o alvará para liberação dos 

valores. Após, intime-se o executado para efetuar o pagamento débito 

remanescente R$ 200,75 (duzentos reais e setenta e cinco centavos), no 

prazo de 15 (dias) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004263-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS WELIGTON PICCIANI (EXECUTADO)

JOYCE MARA FRANCISCO DA SILVA PICCIANI (EXECUTADO)

 

Juntada de CP

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005767-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JOCASTA MARCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BOLDORI NIENKOETTER OAB - MT27185/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDER ALEX MARQUES SARTORI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, notadamente acerca do teor do aviso de 

recebimento juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003760-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE NUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/10/2019 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 29/10/19 14:15

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003760-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE NUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença, inclusive, com 

inversão das partes. Nesse passo, INTIMO a parte executada, por seu 

advogado e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 26 de março 

de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010715-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010715-22.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO Vistos. 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação da inscrição do executado 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, conforme requerido em 

Id. 20068075. Contudo, indefiro o pedido de suspensão formulado, pois, 

embora o art. 921, inc. III do CPC autorize a suspensão da execução 

quando o devedor não possuir bens penhoráveis, dispõe o art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/95 que o processo de execução por titulo extrajudicial deverá 

ser imediatamente extinto quando não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, aplicável ao presente caso, por força do enunciado nº 

75 do Fonaje. Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, bem como requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de julho de 2019. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000702-15.2017.8.11.0045. REQUERENTE: OZIEL DA SILVA SANTANA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Vistos. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda à regularização de sua representação, juntando aos autos 

procuração concedendo poderes específicos à Cristiany Dutra Espindola 

– OAB/MT 18197 para levantamento do valor que se encontra depositado 

no processo, ou informe os dados bancários de titularidade do autor, a fim 

de possibilitar a expedição de alvará. Satisfeita a determinação, 

certifique-se e expeça-se o alvará do valor depositado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005587-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OCILA GALERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005587-04.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: OCILA GALERA EXECUTADO: 

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA Vistos. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para 

que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. Havendo citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de concordância tácita e consequente extinção do 

processo. Restando frustrada a citação, intime-se a parte promovente 

para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, 

indicando novo endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95. Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, 

renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência 

de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 
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manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010715-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010715-22.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMERO Vistos. 

EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação da inscrição do executado 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, conforme requerido em 

Id. 20068075. Contudo, indefiro o pedido de suspensão formulado, pois, 

embora o art. 921, inc. III do CPC autorize a suspensão da execução 

quando o devedor não possuir bens penhoráveis, dispõe o art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/95 que o processo de execução por titulo extrajudicial deverá 

ser imediatamente extinto quando não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, aplicável ao presente caso, por força do enunciado nº 

75 do Fonaje. Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, bem como requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de julho de 2019. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005422-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL H. L. DE ANDRADE & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO LUCAS NETTO OAB - MT24818/O (ADVOGADO(A))

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADL GUIA INTERESTADUAL DO BRASIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005422-54.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RAPHAEL H. L. DE ANDRADE 

& CIA LTDA REQUERIDO: ADL GUIA INTERESTADUAL DO BRASIL EIRELI - 

ME Vistos. Diante do efeito infringente almejado pelos Embargos de 

Declaração, intime-se a parte embargada, para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste nos autos, sob pena de preclusão. Após, renove-se a 

conclusão (para Embargos de Declaração). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM PASSARINI (INTERESSADO)

ANIZIA FARIAS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CASONATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002494-33.2019.8.11.0045. INTERESSADO: ANIZIA FARIAS, BENJAMIM 

PASSARINI REQUERIDO: VALDIR CASONATTO Vistos. Considerando a 

necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade que serão ouvidas as testemunhas, bem como, se houver 

necessidade, será realizado depoimento pessoal, designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta dos Juízes Leigos. 

Intimem-se as partes, que deverão comparecer na data e hora marcada, 

oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que devem 

comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei dos Juizados). 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000606-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F L GARCIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CESAR DE SOUZA HOLANDA (REQUERIDO)

ANDREIA LUIZA CASALI SPANIOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000606-29.2019.8.11.0045. REQUERENTE: F L GARCIA - ME REQUERIDO: 

GILBERTO CESAR DE SOUZA HOLANDA, ANDREIA LUIZA CASALI 

SPANIOL Vistos. Considerando a necessidade de realização de audiência 

de instrução e julgamento, oportunidade que serão ouvidas as 

testemunhas, bem como, se houver necessidade, será realizado 

depoimento pessoal, designe-se audiência de instrução e julgamento de 

acordo com a pauta dos Juízes Leigos. Intimem-se as partes, que deverão 

comparecer na data e hora marcada, oportunidade que serão ouvidas três 

testemunhas, que devem comparecer independente de intimação, (artigo 

34, da Lei dos Juizados). Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005032-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005032-84.2019.8.11.0045. REQUERENTE: VALDEVINO INACIO 

REQUERIDO: ADEMAR OSORIO SILVEIRA Vistos. Considerando a 

necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade que serão ouvidas as testemunhas, bem como, se houver 

necessidade, será realizado depoimento pessoal, designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta dos Juízes Leigos. 

Intimem-se as partes, que deverão comparecer na data e hora marcada, 

oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que devem 

comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei dos Juizados). 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005998-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005998-47.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA FRANCISCA SOUSA 

SANTOS REQUERIDO: EDNA MARIA DA SILVA Vistos. Considerando a 

necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade que serão ouvidas as testemunhas, bem como, se houver 

necessidade, será realizado depoimento pessoal, designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta dos Juízes Leigos. 

Intimem-se as partes, que deverão comparecer na data e hora marcada, 

oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que devem 

comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei dos Juizados). 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002812-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE LUPATINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA BEDENDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA SOTIER WOLFF OAB - MT0016847A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002812-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KARINE LUPATINI 

REQUERIDO: SIMARA BEDENDO Vistos. Considerando a necessidade de 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que serão 

ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade, será 

realizado depoimento pessoal, designe-se audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta dos Juízes Leigos. Intimem-se as 

partes, que deverão comparecer na data e hora marcada, oportunidade 

que serão ouvidas três testemunhas, que devem comparecer 

independente de intimação, (artigo 34, da Lei dos Juizados). Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005972-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE ULIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOENILSON PINTO DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005972-49.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA IVANILDE ULIANA 

REQUERIDO: JOENILSON PINTO DA CRUZ Vistos. Considerando a 

necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade que serão ouvidas as testemunhas, bem como, se houver 

necessidade, será realizado depoimento pessoal, designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta dos Juízes Leigos. 

Intimem-se as partes, que deverão comparecer na data e hora marcada, 

oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que devem 

comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei dos Juizados). 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003605-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIR CLAUDIO ORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIANA NATALINA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003605-52.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: IZAIR CLAUDIO ORLANDO 

EXECUTADO: AMARILDO DIAS DA SILVA, SEBASTIANA NATALINA DA 

SILVA Vistos. Intime-se a parte contrária a se manifestar quanto aos 

embargos de declaração, no prazo de cinco dias. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001592-46.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIETE AMORIN CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO FOLTRAN FILHO (EMBARGADO)

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

ALBANO DENICOLO OAB - MT13.516-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001592-46.2020.8.11.0045. EMBARGANTE: GLAUCIETE AMORIN 

CARDOSO EMBARGADO: DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME, ALTINO 

FOLTRAN FILHO Vistos. Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por 

GLAUCIETE AMORIN CARDOSO em desfavor de DENICOLO & BEUTLER 

LTDA - ME e ALTINO FOLTRAN FILHO, com pedido de tutela de urgência 

consistente em suspensão da constrição/penhora sobre o veículo 

GM/Kadett GLS ano 1998/1998, cor branca, Placa n. KDQ-9327, Renavam 

n. 00701416408, chassi n. 9BGKS08BWWB425356, nos autos da 

execução de sentença nº 8010574-03.2015.8.11.0045. A embargante 

alega que é proprietária e possuidora do aludido veículo por meio de 

acordo firmado nos autos de n. 1814-28.2011, Cód 35274, 2ª Vara Cível 

da Comarca de Campo Verde-MT, e, na época, não havia qualquer óbice 

no registro do veículo que impedisse a aquisição, portanto, adquiriu de 

boa-fé o veículo, o que não caracteriza fraude à execução. Ao final, 

requereu, liminarmente, a suspensão da constrição sobre o veículo e a 

manutenção da posse sobre ele. Os autos vieram conclusão. É breve o 

relatório. DECIDO. Para que a tutela de urgência seja deferida, impõe-se 

existência da probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora), nos termos do art. 300 do CPC. As provas que instruem a inicial 

demonstram, em princípio, que a embargante detém posse de parte do 

veículo descrito na inicial, contudo, pode pairar discussão se ele foi 

entregue à embargante como forma de fraudar a execução, o que 

depende de ampla cognição. Assim, impõe-se a suspensão do processo 

executivo em relação ao aludido veículo até o julgamento destes 

embargos, com base no art. 678 do CPC, o que obsta a penhora do veículo 

(ainda não efetivada), contudo, há que se manter a restrição judicial de 

indisponibilidade para transferência de propriedade em face do litígio que 

paira sobre o veículo. Ante o exposto, DEFIRO em parte a medida liminar 

plei teada e suspendo a execução de sentença n º 

8010574-03.2015.8.11.0045 em relação ao veículo GM/Kadett GLS ano 

1998/1998, cor branca, Placa n. KDQ-9327, Renavam n. 00701416408, 

chassi n. 9BGKS08BWWB425356, até o julgamento destes embargos. 

Contudo, mantenho a restrição judicial de indisponibilidade, via RENAJUD, 
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para transferência de propriedade, em face do litígio que paira sobre o 

veículo. Determino, ainda que a embargante se abstenha de dispor do 

veículo sob quaisquer formas, ou de constituir gravame sobre ele, até o 

deslinde dos embargos. Junte-se uma cópia desta decisão nos autos da 

execução. Citem-se os embargados por meio dos respectivos advogados 

constituídos na ação principal por força do disposto no § 3º do art. 677 do 

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

(CPC, art. 679), consignando as advertências legais (CPC, art. 344). Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA SANTOS MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001998-04.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PEDRO DA SILVA SANTOS 

MORAES JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Certificado o trânsito em julgado, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora para que, 

(via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize 

o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, 

e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários 

para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o 

devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização 

do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-11.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004138-11.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a 

executada sequer foi citada da presente execução de sentença. Assim, 

considerando que é indispensável a intimação da executada para o 

cumprimento voluntário da sentença, conforme dispõe o art. 513, § 2º, do 

CPC, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiro formulado em Id. 

29483861. Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ 

REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema . Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVELLA FREIRE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000107-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IVELLA FREIRE DO ROSARIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença, na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor total de R$ 9.685,35 (nove mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de pagamento da 

condenação, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 

28652631). O credor, concordando com os valores depositados pela parte 

executada, indicou dados para a emissão do alvará (Id. 28672288). Assim, 

ante o cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a 

extinção é medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – 

a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSLAINE BATISTA ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000085-50.2020.8.11.0045. INTERESSADO: ROSLAINE BATISTA 

ARAUJO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e as provas 

necessárias ao deslinde da causa já foram produzidas, mormente as 

alegações das partes e a prova documental, satisfazendo o julgador, a 

quem se dirigem, sendo desnecessárias outras provas, que ficam 

indeferidas. Primeiramente, defiro a correção do nome da requerida no 

polo passivo da lide, devendo constar GOL LINHAS AÉREAS S/A. 

Retifique-se. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, pois em se 

tratando de ação cujo pedido é a condenação em danos morais não se 

exige o esgotamento da via administrativa como requisito para a 

propositura de ação judicial. Além disso, conforme relatado nos autos a 

parte autora tentou resolver a questão administrativamente com a 

requerida na ocasião em que estava no aeroporto de Guarulhos/SP, até 

porque não seria viável para a reclamante postergar a situação naquela 

ocasião. Superada a preliminar, passo à análise do mérito. Inicialmente, de 

rigor observar que se trata de relação de consumo, sendo a parte autora 

enquadrada como consumidora e a requerida prestadora de serviços, tal 

como dispõem os artigos 2º e 3º do CDC. No mérito, tornou-se 

incontroverso que a requerida cancelou o voo de Guarulhos/SP para a 

cidade de Maringá-PR, impedindo a conexão do voo da autora que havia 

decolado de Cuiabá-MT, no dia 16.04.2019. Embora a parte autora tenha 

tentado uma solução para que a requerida realocasse a passageira noutro 

voo para a cidade de Maringá ou retorno a Cuiabá, as tentativas foram 

infrutíferas. Assim, optou por deslocar-se do aeroporto de Guarulhos ao 

aeroporto de Congonhas e embarcar para Londrina, cidade diversa do 

destino escolhido e para o qual comprou sua passagem. A requerida, por 

sua vez, afirmou que o cancelamento ocorreu em razão de 

congestionamento no tráfego aéreo, fato que não implica na ausência de 

responsabilidade da requerida, ante o risco de sua atividade. Com efeito, 

apenas se eximiria a requerida da responsabilidade a ela imputada, apta a 

causar a autora expectativa legítima frustrada se comprovasse ter 

enviado esforços para a consecução da viagem na forma contratada, vale 

dizer, da forma mais breve possível. Aliás, a requerida sequer trouxe aos 

autos provas de que ao menos tentou realocar a passageira noutro voo 

mais próximo ou que tenha realocar a passagem em voo de outra 

companhia aérea, possibilitando a passageira chegar ao destino com 

segurança e que amenizasse a situação dos transtornos causados a 

passageira, ante a ineficiência do serviço prestado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (parágrafo terceiro, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como é de ocorrer no presente 

caso. Daí porque, reputam-se preenchidos os requisitos autorizadores do 

dever de indenizar o dano moral alegado, que, na hipótese dos autos é 

puro, vale dizer, decorre naturalmente das circunstâncias dos autos que 

têm o condão de causar aborrecimento acentuado, formando-se 

convencimento consistente de que o evento atingiu, sim, o ânimo da 

autora, ultrapassando os limites de tolerância, gerando desconforto e 

extrapolando situação de mera vicissitude ou contratempo, estes 

plenamente suportáveis e previsíveis na atualidade. Assim, restando o 

arbitramento do dano tem-se em conta, também, que a indenização não se 

presta ao enriquecimento sem causa da autora e tem natureza repressiva 

e preventiva da conduta inadequada da requerida, de sorte que se mostra 

ajustado à hipótese dos autos o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de compensação por danos morais, considerando, de outro lado, que 

a espera para o embarque foi superior a quatro horas. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação 

cível proposta por ROSLAINE BATISTA ARAÚJO em desfavor de GOL 

LINHAS AÉREAS S/A., e condeno a requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais à 

parte autora, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da causa 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Retifique-se o nome da requerida no polo passivo da lide, fazendo constar 

GOL LINHAS AÉREAS S/A. Anote-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 26 de março de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006287-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. FERRO JUNIOR E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006287-77.2019.8.11.0045. REQUERENTE: A. FERRO JUNIOR E CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I. Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento 

antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

vez que desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do 

feito. Não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado 
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para o julgamento da lide, tendo em vista que os elementos constantes dos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, até 

porque não se verifica a necessidade de produção de prova pericial 

complexa que afaste a competência deste Juízo. De acordo com a parte 

autora, após a instalação da usina fotovoltaica no imóvel de sua 

propriedade, o consumo mensal de energia elétrica seria reduzido, já que 

as placas teriam capacidade de geração de energia solar de até 

10.000KWH/MÊS, ainda que a perda fosse de 20% teria capacidade de 

geração de energia se utilizada a média de consumo mensal, que seria de 

8.000KWH/MÊS. Porém, em que pese a instalação das placas a requerida 

computou de forma equivocada o consumo de energia no estabelecimento 

da requerente, e que mesmo sendo indevidos os valores cobrados pela 

requerida, a parte autora efetuou o pagamento em relação aos meses 

07,08,09 e 11/2019. Com efeito, as alegações da parte autora são meras 

conjecturas desprovidas de prova material acerca de suas alegações. Se 

a reclamante instalou uma usina fotovoltaica a fim de reduzir a cobrança 

mensal dos valores de consumo de energia cobrada no seu 

estabelecimento, deveria juntar aos autos prova material escrita assinada 

por profissional habilitado indicando a capacidade de produção mensal de 

energia da usina, mesmo nos períodos chuvosos, bem como a indicação 

de como se daria a redução do consumo ou do abatimento/compensação 

em relação ao produto fornecido pela concessionária de energia elétrica. 

A ausência de prova escrita (laudo técnico) elaborado por profissional 

habilitado, não transfere a incumbência para o Juízo, que não tem 

capacidade técnica de aferir o quanto de geração de energia na usina 

fotovoltaica instalada no estabelecimento da reclamante, bem como a 

dedução da energia fornecida em seu estabelecimento pela 

concessionária. Importa destacar o quão necessário se faz a prova 

pré-constituída pela autora, ao passo que a requeria defendeu a 

regularidade da leitura do consumo e a cobrança dos valores, e que 

essas informações não podem ser descartadas mediante simples 

conjecturas ou análise de gráficos produzidos pela autora e incluída no 

corpo de sua petição inicial, desacompanhada de prova técnica que 

comprove os fatos narrados em sua peça inaugural. Portanto, ao analisar 

detidamente a prova produzida nestes autos, não me deparo com 

elementos suficientes a permitir a condenação da requerida. Muito embora 

se possa cogitar a aplicação das normas do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso, - aliás concedida a inversão do ônus da prova na 

decisão que concedeu a tutela provisória -, a relação de consumo não 

autoriza a inversão do ônus da prova quando demonstrada frágil a 

verossimilhança das alegações do direito invocado, sendo exemplo o caso 

dos autos. Caberia, portanto, a parte autora comprovar por meio de 

documentação escrita a capacidade de geração de energia da “usina 

fotovoltaica”, bem como os parâmetros de como seria feito a 

compensação e a leitura do consumo do serviço fornecido pela 

concessionária no imóvel da reclamante, ônus do qual a parte autora não 

se desincumbiu (art. 373. Inciso I, do CPC). Por outro lado, a reclamante 

não trouxe nenhuma prova quanto a eventual irregularidade da leitura do 

serviço realizada pela requerida, não se podendo imputar a reclamada o 

ônus de produzir prova de fato negativo (prova diabólica) em seu 

desfavor, o que não é admitido pela jurisprudência atual. Não se pode 

deixar de mencionar ainda que a autora é pessoa jurídica tendo como 

atividade a exploração do mercado hoteleiro e, como não há prova quanto 

eventuais irregularidades praticadas pela requerida, configura exercício 

regular de direito a cobrança perpetrada pela concessionária. Por tais 

considerações, impõe-se a improcedência dos pedidos da reclamante. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por A. FERRO JUNIOR E CIA LTDA 

ME em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

consequência, revogo a tutela provisória concedida nos autos (Id. 

27642284). Anote-se. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA BULHAO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000296-86.2020.8.11.0045. REQUERENTE: LEIDIANA BULHAO DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. Vistos. 

I. Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O processo comporta julgamento no estado 

em que se encontra, com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e as provas 

necessárias ao deslinde da causa já foram produzidas, mormente as 

alegações das partes e a prova documental, satisfazendo o julgador, a 

quem se dirigem, sendo desnecessárias outras provas, que ficam 

indeferidas. Primeiramente, defiro a correção do nome da requerida no 

polo passivo da lide, devendo constar GOL LINHAS AÉREAS S/A. 

Retifique-se e anote-se. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, 

pois em se tratando de ação cujo pedido é a condenação em danos morais 

não se exige o esgotamento da via administrativa como requisito para a 

propositura de ação judicial. Além disso, conforme relatado nos autos a 

parte autora tentou resolver a questão administrativamente com a 

requerida na ocasião em que estava no aeroporto de Guarulhos/SP, até 

porque não seria viável para a reclamante postergar a situação naquela 

ocasião. Por outro lado, os demais argumentos da requerida dizem 

respeito ao mérito e será objeto de análise nesta sentença. Quanto à 

suposta conexão alegada com o processo 1000274-28.2020.8.11.0045, 

não se verifica, pois, embora originadas do mesmo fatos, as partes são 

distintas e não se confundem. Superadas as preliminares passo à análise 

do mérito. Inicialmente, de rigor observar que se trata de relação de 

consumo, sendo a parte autora enquadrada como consumidora e a 

requerida prestadora de serviços, tal como dispõem os artigos 2º e 3º do 

CDC. No mérito, tornou-se incontroverso que a parte autora perdeu a 

conexão do voo em Guarulhos e chegou atrasada no Congresso Nacional 

de Previdência da ANEPREM, que aconteceu no dia 18 de novembro de 

2019, na cidade de Maceió, em que a autora foi uma das Representantes 

do Município de Lucas do Rio Verde. A requerida afirmou em contestação 

que o atraso de se deu em razão de condições climáticas que impediram a 

decolagem no aeroporto de Cuiabá no tempo programado. O mérito da 

demanda envolve nítida relação de consumo e deve ser interpretada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte requerida é pessoa 

jurídica direcionada ao fornecimento de serviços de transporte aéreo a 

seu destinatário final. Ressalto que a contestação apresentada pela 

requerida não apresenta nenhuma causa excludente de sua 

responsabilidade, posto que somente atribui o atraso na decolagem e, 

consequentemente a perda da conexão pela autora às condições 

climáticas no momento da decolagem do voo em Cuiabá, sem, contudo, 

juntar prova material nesse sentido. Portanto, entendo com perfeição que 

a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 14, § 3º 

do CDC), em especial, de comprovar por meio de documento escrito 

expedido por autoridade competente a impossibilidade da decolagem e 

suas consequências em razão das condições climáticas, ou que ao 

menos tentou amenizar a situação realocando a passageira noutra 

companhia aérea ou ainda prova de que inexistia lugares ou voos 

disponíveis naquele dia. Insta consignar que as medidas necessárias para 

se evitar que tais falhas ocorram são de exclusiva responsabilidade da 

requerida, devendo adotar cautelas para realizar o serviço a contento, 

garantindo segurança jurídica ao consumidor, nos termos do artigo 5º, 

caput, da Constituição Federal e artigo 8º da Lei 8.078/90. O dano moral “in 

re ipsa”, no caso em tela, decorre do simples fato do atraso do voo na 

decolagem e a consequente perda da conexão pela passageira que 

encontrou dificuldades na solução do problema tendo a passageira que 

embarcar somente no dia seguinte para o seu destino. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 
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se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (parágrafo terceiro, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como é de ocorrer no presente 

caso. Daí porque, reputam-se preenchidos os requisitos autorizadores do 

dever de indenizar o dano moral alegado, que, na hipótese dos autos é 

puro, vale dizer, decorre naturalmente das circunstâncias dos autos que 

têm o condão de causar aborrecimento acentuado, formando-se 

convencimento consistente de que o evento atingiu, sim, o ânimo da 

autora, ultrapassando os limites de tolerância, gerando desconforto e 

extrapolando situação de mera vicissitude ou contratempo, estes 

plenamente suportáveis e previsíveis na atualidade. Assim, restando o 

arbitramento do dano tem-se em conta, também, que a indenização não se 

presta ao enriquecimento sem causa da autora e tem natureza repressiva 

e preventiva da conduta inadequada da requerida, de sorte que se mostra 

ajustado à hipótese dos autos o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de compensação por danos morais, considerando, de outro lado, que 

a espera para o embarque foi superior a quatro horas. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação 

cível proposta por LEIDIANA BULHÃO DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de 

GOL LINHAS AÉREAS S/A., e condeno a requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais à 

parte autora, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da causa 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Retifique-se o nome da requerida no polo passivo da lide, fazendo constar 

GOL LINHAS AÉREAS S/A. Anote-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 26 de março de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004695-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAZUTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004695-95.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MADEVERDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME REQUERIDO: ANTONIO MAZUTTI 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam 

acordo livremente e requerem a homologação em Id. 29540369. Destarte, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto 

isto, considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 29540369, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006358-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA HEMIELEVSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006358-79.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTINA HEMIELEVSKI DE 

SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação em Id. 29540345. Destarte, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os 

atos das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 29540345, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004686-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004686-36.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ELIENE JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação em Id. 29539186. Destarte, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os 

atos das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em Id. 29539186, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, 

declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Homologo ainda a renúncia das partes ao prazo recursal. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos definitivamente. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000484-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUSA CONCEICAO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000484-50.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: KARINA DE SOUSA 

CONCEICAO PEREIRA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Trata-se de cumprimento de sentença, na qual houve indisponibilidade de 

valores via o sistema BACENJUD do valor do débito (Id. 25848910). 

Outrossim, em razão da constatação de incorreções nos cálculos 

elaborados pelas partes, o Juízo determinou a retificação, sendo que 

apenas o credor se manifestou, juntando nova planilha de cálculo do 

débito em Id. 29251165. Nessa hipótese, homologo os cálculos de Id. 

29251165. Ademais, considerando o valor bloqueado é mais que 

suficiente para satisfação da obrigação, extinguir-se-á o feito com base 

no art. 924, II, do CPC, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Determino a expedição dos competentes 

mandados de levantamento judicial, em relação à constrição em Id. 

25848910, um no valor de R$ 9.145,24 (nove mil cento e quarenta e cinco 

reais e vinte e quatro centavos) em favor da parte exequente, e o 

excedente, incluindo o valor depositado em Id. 26100938, em favor da 

executada, todos com os devidos acréscimos legais. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001209-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINE KLASENER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001209-05.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DANIELLY CRISTINE 

KLASENER DOS SANTOS REQUERIDO: ASCIA COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa haver contradição e 

omissão no julgado no que se refere à análise das provas. Compulsando 

os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência 

lógica entre a fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, 

pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que 

pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão 

de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000919-53.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JEAN CARLOS SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O reclamante devidamente intimado 

para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora tenha 

manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante de 

endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial, tais como cópia de fatura de consumo de 

energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de 

água, ou outro comprovante de endereço idôneo. Frisa-se, que boletos de 

Bancos, cadastro de loja ou correspondência, não pode ser aceito pelo 

juízo, sobretudo porque não se trata de documento emitido por 

Concessionaria Pública. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CRISTINA DIAS PENA - ME (REQUERIDO)

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001451-61.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RIGO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - ME REQUERIDO: ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - 

ME, LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME, BRUNA CRISTINA 

DIAS PENA - ME Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte autora não compareceu à sessão de 

conciliação, embora devidamente intimada, impondo-se, assim, a extinção 

do processo sem análise do mérito. No procedimento do Juizado Especial 

Cível, a presença física da parte autora é obrigatória e independe da 

presença da parte contrária, sob pena de extinção do processo sem 

análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais no 
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percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISSON ANTERO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001132-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEISSON ANTERO DA SILVA 

REQUERIDO: RODRIGO PEREIRA DE FIGUEIREDO Vistos. I.Relatório. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Primeiramente, observo que embora o objeto da causa 

tenha origem em contrato de confissão de dívida, a parte requerida foi 

citada no rito da ação de cobrança, razão pela qual profiro a sentença. 

Cumpre ressaltar, porém, que o feito comporta julgamento no estado no 

qual se encontra, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte requerida, citada e 

intimada, não compareceu à sessão de conciliação, razão pela qual 

decreto-lhe a revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, 

não houve requerimento por parte da reclamada quanto à produção de 

provas (art. 349 do CPC). Com efeito, em se tratando de ação versando 

sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das exceções 

previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as alegações da 

parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam contrariar o 

que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com fundamento no art. 

344 do Código de Processo Civil. Além disso, como já analisado, a prova 

documental carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pelo reclamante, somando-se à 

aceitação tácita da requerida com os pedidos da parte autora. O processo 

comporta julgamento antecipado, haja vista a prescinde da produção de 

provas em audiência e a concordância tácita do requerido com o pedido 

inicial. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por CLEISSON ANTERO DA 

SILVA em desfavor de RODRIGO PEREIRA DE FIGUEIREDO, e condeno o 

reclamado ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), sobre o qual 

incide correção monetária aplicando-se o INPC a contar do vencimento da 

primeira parcela do acordo de confissão de dívida (1311.2017), acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN OLIVEIRA CUNHA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

VALDIR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001774-66.2019.8.11.0045. INTERESSADO: KELEN OLIVEIRA CUNHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, VALDIR DE SOUZA Vistos. 

I.Relatório. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O processo comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e as provas 

necessárias ao deslinde da causa já foram produzidas, mormente as 

alegações das partes e a prova documental, satisfazendo o julgador, a 

quem se dirigem, sendo desnecessárias outras provas, que ficam 

indeferidas. O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, bem 

como o requerido Valdir de Souza, embora citados deixaram de 

apresentar contestação, motivo pelo qual declaro sua revelia na forma do 

artigo 344 do Código de Processo Civil, ressaltando, porém, as hipóteses 

do artigo 345, incisos I e IV, do CPC. Afasto a preliminar de ilegitimidade de 

parte arguida em sede de contestação pelo primeiro requerido, vez que há 

prova nos autos de interesse processual da autora em relação ao veículo 

objeto da causa, sobretudo porque consta no documento do veículo que a 

autora comprovou o automóvel do Sr. Rodrigo Luiz Brixner, embora não 

tenha feito a transferência para o seu nome. Com efeito, a pretensão da 

autora não merece acolhimento. Embora conste dos autos que a autora 

comprou o veículo e não formalizou a transferência junto ao Órgão de 

Trânsito Estadual – DETRAN/MT, fato é que há prova de que o veículo não 

poderia ter sido alienado a terceiros sem autorização da instituição 

financeira credora do automóvel, ou seja, o Banco do Brasil S/A., já que 

havia contrato de empréstimo bancário em que a autora contratou os 

valores para o financiamento do referido veículo, cujo automóvel foi dado 

em garantia do empréstimo. Logo, a autora não era a proprietária do 

veículo, mas tinha apenas a posse direta sobre o bem e não tinha poderes 

para alienação, ao menos sem a anuência da instituição bancária credora. 

Aliás, não há informação ou prova nos autos de que a instituição bancária 

tenha concordado com a venda do veículo. A venda foi ilegal porque o 

automóvel foi dado em dado em garantia de alienação fiduciária ao credor 

fiduciante, o qual sequer teve conhecimento a respeito da alienação do 

bem a terceiros. Em relação à responsabilidade do terceiro requerido com 

o contrato de empréstimo, este Juízo não tem competência para intervir na 

relação negocial livremente pactuada pelas partes, até porque o 

empréstimo foi concedido somente à autora perante à instituição bancária, 

sem qualquer participação do terceiro requerido cujas cláusulas do 

contrato a reclamante aderiu e aceitou, assim como se responsabilizou 

perante o credor sobre todos os deveres inerentes às cláusulas 

contratuais e as respectivas garantias para pagamento da dívida. Toda a 

situação foi causada pela autora, sem qualquer conhecimento do banco 

credor, e este Juízo não pode obrigar a transferência de propriedade do 

veículo porque a autora não tinha autorização do credor fiduciário para 

alienar o bem que foi dado em garantia fiduciária. Portanto, impõe-se a 

improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança proposta por 

KELLEN OLIVEIRA CUNHA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT e VALDIR DE 

SOUZA, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 26 de março de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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Mauro Alfredo Gross (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000814-81.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VANESSA DA SILVA 

MOREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE I. Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo conforme o estado do processo, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, reatando 

controvertida somente questão de direito. Anote-se que “presentes as 

condições gerais que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever 

do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp n. 2.832). Além 

disso, desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações 

controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo 

o condão a prova oral de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes 

para seu deslinde. No mais, a demanda versa matéria de direito, 

tratando-se de interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo 

em vista a matéria objeto do processo. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

de parte arguida pelo Município, uma vez que a matéria já foi analisada 

pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar tese no sentido de que há 

responsabilidade solidária entre os entes federados em relação ao 

fornecimento de medicamento e tratamento de saúde, reconhecendo a 

repercussão geral do tema contida no RE 8551178. Assim, o Estado ou o 

Município responde pela obrigação de prestar assistência à saúde porque 

ambos integram em conjunto com a União o Sistema Único de Saúde e 

firma-se a obrigação pela preservação da saúde pública da comunidade, 

cuja responsabilidade é solidária quanto à resposta às necessidades da 

população. O Código de Saúde do Estado de Mato Grosso (Lei n. 

7.110/1999) prevê ação articulada do Estado e do Município na execução 

e no desenvolvimento das questões do sistema de saúde. Assim também 

é a orientação prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso. O 

Sistema de Saúde é qualificado pela unicidade e impõe aos Municípios a 

ação direta e aos Estados a ação complementar, com suplementação das 

diretrizes pela União. A distribuição das competências e das obrigações 

dentro do Sistema Único de Saúde não exime os entes federados de sua 

responsabilidade solidária. O sistema de referência contra referência (no 

âmbito de competência administrativa dos órgãos públicos) indica a 

solidariedade. Ressalte-se que a descentralização político-administrativa 

criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não significa isenção de 

parcela da responsabilidade de cada um dos entes integrantes da 

Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida de gestão a fim 

melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir o ente público 

quanto às responsabilidades em prestar a assistência integral à saúde a 

quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo Sistema Único de 

Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as Constituições dos 

Estados e também as normas legais editadas e aprovadas pelo Congresso 

Nacional, não podendo o ente público invocá-las a fim de eximir-se de 

suas responsabilidades na gestão que lhe compete. Portanto, a 

solidariedade permite o manejo de ação, como dito, contra ente público 

individualmente ou contra ambos conjuntamente, sem necessidade de 

integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos respondem. De outro 

lado, a dignidade da pessoa humana é uma garantia prevista no texto do 

artigo 1º da Constituição Federal e constitui fundamento da República 

Federativa do Brasil, sendo o direito à vida e à saúde garantias 

fundamentais, como previsto nos arts. 5º e 6º. Desse contexto jurídico 

decorre o direito da pessoa humana ao tratamento necessário à sua 

sobrevivência digna, que há de ser garantido imediatamente, imune a 

entraves burocráticos. Não se pode esquecer que a organização da 

seguridade social tem por objetivo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento” (CF, art. 194, I), além de o serviço público de saúde adotar a 

diretriz do “atendimento integral” (CF, art. 198, II). O direito à saúde foi 

concebido pelo legislador constituinte como um direito de todos e dever do 

Estado que deve garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer integrante da 

comunidade, por força da adoção de políticas sociais e econômicas 

voltadas para esta finalidade. As ações e serviços de saúde foram 

considerados de relevância pública, tendo a diretriz do atendimento 

integral como um de seus lastros. Em consequência, deve o Estado prover 

as condições necessárias ao pleno exercício dos direitos à vida e à 

saúde, sendo irrelevante a maneira como será distribuído o serviço. 

Ressalte-se ainda que a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, determina que a saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). E quando se diz 

“Estado” refere-se a todos os entes públicos, incluindo aí o Município. 

Nesse sentido, estabelece o artigo 7º do mencionado diploma legal: Art. 

7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas o art. 198 

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I – 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; II – integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. Sem destaque no original. Tem-se, portanto, que 

os serviços de saúde são norteados pelos princípios da universalidade e 

da integralidade de assistência, o que já seria o bastante para o 

acolhimento da pretensão, posto que não é dado ao ente público restringir 

o acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde, sobretudo em razão da 

gravidade da enfermidade que acometia o paciente, que exigia tratamento 

com a maior célere e brevidade possível, em razão da urgência do 

procedimento. Nesse contexto, conclui-se que o direito à saúde, 

desdobramento imediato do princípio da dignidade da pessoa humana e 

intrinsecamente ligado ao direito à vida (artigos 1º, III, e art. 5º, caput, da 

CF), figura entre os direitos fundamentais e, por conseguinte, está 

positivado como direito público subjetivo, razão pela qual se aplica o 

disposto no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicabilidade imediata”. Assim, não constitui violação da tripartição de 

poderes a atuação judicial no sentido de concretizar o direito à vida. Pelo 

contrário, trata-se de simples incidência do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que assegura a toda e qualquer pessoa socorrer-se do Poder 

Judiciário para prevenir ou fazer cessar lesão a direito, mormente quando 

estão em jogo bens da magnitude da vida e da saúde, que naturalmente 

ocupam posição de proeminência quando confrontados com outros, como 

óbices orçamentários, administrativos e burocráticos. Nesse contexto, 

convém assinalar que o caráter programático das regras inscritas no texto 

da Constituição Federal não pode converte-se em promessa constitucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello). No 

caso dos autos, a paciente foi diagnosticada com Síndrome do Anticorpo 

Antifosfolípede, tendo indicação do médico assistente para o uso contínuo 

do medicamento Cutenox 40mg durante o período de gestação, conforme 

prescrição médica juntado aos autos. O médico assistente é o profissional 

que detém melhores condições de avaliação e indicação do tratamento 

mais eficaz e efeitos positivos para a manutenção da qualidade de vida da 

paciente e do bebê, cuja indicação não pode ser contestação sem a 

devida contraprova. Consigne-se que inexiste indevida ingerência do 

Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Se a situação concreta faculta 

ao administrador alternativa, o Judiciário não pode censurar seu juízo 

discricionário. Todavia, caso a hipótese concreta se discuta a subsunção 

da conduta administrativa aos parâmetros legais, é possível controle 

judicial sobre o comportamento abusivo ou omissão abusiva. Isso porque o 

administrador pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas não 

pode omitir-se quando tem o dever de agir. Igualmente, relevante anotar 

que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de 

justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo ente 

público, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 

obrigações constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta 

governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade. Importa destacar ainda que o poder 

discricionário do administrador público deve ser exercido dentro do campo 

permitido pela legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da 

oportunidade encontra barreiras nos limites da legalidade e 

constitucionalidade. O limite no presente caso é o direito à vida e à saúde 

que o paciente tem respaldado no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, 

todos da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo 

anotar que a divisão administrativa de atribuições realizada pelo SUS não 
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pode afastar este conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. 

Em razão das normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, 

assim como do segundo requerido, que imputam ao outro a 

responsabilidade, pois neste caso estar-se-ia diante de responsabilidade 

solidárias dos requeridos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada proposta por VANESSA DA SILVA MOREIRA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE - MT, para confirmar em definitivo a tutela provisória de 

urgência concedida nos autos (Id. 5551487), e julgo o mérito na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 26 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICENTE VETTORI SANTAMARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS c/c DANOS 

MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proposta por PEDRO VICENTE 

VETTORI SANTAMARIA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte Reclamante alega que a 

empresa ré teria suspendido o fornecimento de energia elétrica de seu 

imóvel de maneira indevida em 12/02/2019, pois não havia contas em 

aberto, o que teria abalado sua honra. Alega que teria permanecido sem o 

fornecimento de energia elétrica por vários dias, por motivos que afirma 

desconhecer. A Reclamada, por sua vez, alega que desconhece o fato e 

que não houve nenhum registro de interrupção do fornecimento de energia 

elétrica na residência do autor. É a síntese do necessário. Passo a análise 

do mérito. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora 

de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. Não obstante, há de se 

ressaltar que a empresa não comprovou o alegado, ônus que lhe competia 

nos termos do art. 373, II do CPC, tendo em vista que há diversas provas 

que comprovam a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

inclusive, colacionada em sede de defesa em id: 30180599 

“SUSPENS.FORNEC.FALTA-PGT.SEM RET.MEDIDOR 12/02/2019 00:00 

TRANSMITIDA EXECUTADA12/02/2019 10:49 14/02/2019 12/02/2019”. 

Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e 

regularidade na suspensão dos serviços em apreço, permanece a 

reclamada no campo das meras alegações, haja vista que não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, a sua condenação pelos danos morais 

sofridos pelo Reclamante. No que tange ao pedido de condenação em 

danos morais, colhe-se dos autos que a parte autora teve suspenso o 

fornecimento de energia elétrica indevidamente. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica afeta a dignidade da pessoa humana, 

pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se torna insalubre sem o gozo 

desse fornecimento necessário para nossa subsistência. Cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. No entanto, com relação ao pedido de repetição do indébito 

tenho que não assiste razão ao autor pois, verifico que não houve o 

pagamento da fatura ora discutida e, conforme preceitua o art. 42 do CDC 

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso...”, sendo 

assim, em razão da ausência de pagamento, não há que se falar em 

repetição do indébito. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida 

a DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO de R$428,38 (quatrocentos e vinte e 

oito reais e trinta e oito centavos) e pagar a parte Reclamante a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 

projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002840-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA ZUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MAURO 

FERREIRA ZUZA move AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS em face de MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV. A presente lide versa sobre os descontos previdenciários sobre 

o adicional noturno e insalubridade sobre a remuneração do servidor 

estadual. Não obstante regularmente citada via Sistema PJe (id nº 

24968792) conforme ciência registrada em 27/08/2019 às 00h32min30s o 

promovido não ofertou contestação no prazo legal. Porém, inaplicável os 

efeitos da REVELIA em observância ao art. 345, inciso II do CPC. Os 

pedidos do autor são procedentes. A causa de pedir dos autos trata-se 

de matéria constitucional decidida nos autos do RE 593.068/SC com 

repercussão geral reconhecida e, no qual restou fixada a seguinte tese: 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

Nesse sentido: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 

repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF, RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019 - grifo nosso). Contudo, 

não se verifica o preenchimento dos requisitos para a ocorrência de 

repetição em dobro dos valores descontados dos proventos do 

promovente, motivo pelo qual a restituição deverá ocorrer na forma 

simples. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR a promovida em ABSTER-SE de efetuar descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno e insalubridade sobre a 

remuneração do, bem como restituir, na forma simples, a importância 

original total de R$ 2.839,30 referente ao período de janeiro/2015 a 

maio/2019, inclusive eventuais descontos ocorridos após o ingresso da 

presente demanda, devendo os valores serem corrigidos pelo INPC e juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RODRIGUES DE NAZARE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003718-11.2016.8.11.0045. INTERESSADO: PAULA RODRIGUES DE 

NAZARE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005162-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005162-74.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em decorrência do 

não comparecimento do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e 

despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas). Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se 

as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE LARA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005170-51.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DANIEL DE LARA FRANCA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005185-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VIRGINIO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005185-20.2019.8.11.0045. REQUERENTE: IRENE VIRGINIO DOS SANTOS 

VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em decorrência do 

não comparecimento do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e 

despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas). Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se 

as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005661-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PATROCINIA DE LIMA ROSSATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE 1005661-58.2019.8.11.0045 

REQUERENTE: DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 

ME Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

MT0013881A-O REQUERIDO: SILVANA PATROCINIA DE LIMA ROSSATTI 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, o reclamante pleiteia a 

desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência da ação 

pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003398-53.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO DE JESUS 

RODRIGUES REQUERIDO: PAULO SERGIO CAMARGO DE OLIVEIRA 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 27371280). 

Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e, sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

27371280, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-62.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MANOELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado do autor, para manifestar-se 

da solicitação do perito, bem como para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA OAB - PR54179 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SOBRE RODAS LTDA - EPP (REU)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003536-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ROJAS BAZANO (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001336-40.2019.8.11.0045

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

JOCELEY DA SILVA VIEIRA - ME OAB - 07.249.446/0001-01 

(REPRESENTANTE)

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) 

(LITISCONSORTE)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO AUTOS N.º 1001336-40.2019.8.11.0045 EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL EMBARGANTE: JOCELEY DA SILVA VIEIRA- ME 

EMBARGADA: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Da análise da exordial 

e do feito executivo apenso, vislumbra-se a ausência de segurança do 

juízo por parte da embargante. É sabido que, nos termos do artigo 16, § 1º 

da Lei de Execução Fiscal, não são admissíveis os embargos sem a 

garantia do juízo. Nesse diapasão, transcrevo predito artigo, in verbis: 

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - 

da intimação da penhora”. “§ 1º - Não são admissíveis embargos do 

executado antes de garantida a execução.” Da análise do artigo supra se 

conclui que a efetivação da garantia da execução fiscal configura 

pressuposto necessário para o recebimento e processamento dos 

embargos. Embora pela sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, 

que afirma não haver necessidade de segurança do juízo para 

oferecimento dos embargos à execução, deve-se ter em mente que a 

execução fiscal é regida por lei especial, no caso, a Lei nº 6.830/80 e, 

segundo o princípio da especialidade, em caso de conflito aparente de 

normas, deve a lei especial sobrepor-se à geral. Desse modo, ante a 

ausência de segurança do juízo, não há possibilidade de recebimento dos 

presentes embargos à execução fiscal opostos pelo embargante, por 

ausência de um de seus pressupostos específicos. Outro não é o 

entendimento consolidado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Dispõe o art. 

16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis embargos do 

executado antes de garantida a execução". 2. A efetivação da garantia da 

execução configura pressuposto necessário ao processamento dos 

Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 

6.830/1980. 3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil - que 

condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia 

segurança do juízo - tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos 

dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista 

que, em decorrência do princípio da especialidade, deve a lei especial 

sobrepor-se à geral. Precedente do STJ. 4. Recurso Especial não 

provido”. (REsp 1225743/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011). “(...) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS 

DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. (...) 4. Quanto à prevalência do 

disposto no art. 736 do CPC – que permite ao devedor a oposição de 

Embargos, independentemente de penhora, sobre as disposições da Lei 

de Execução Fiscal, que determina a inadmissibilidade de embargos do 

executado antes de garantida a execução –, tem-se que, em face do 

princípio da especialidade, no caso de conflito aparente de normas, as leis 

especiais sobrepõem-se às gerais. Aplicação do brocardo Lex especialis 

derrogat generali. 5. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no REsp 

1163829/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/04/2010, DJe 20/04/2010). Assim, o processamento do presente 

embargos à execução fiscal oposto pela embargante ficará suspenso até 

que ocorra a garantia do juízo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto de 2019. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005913-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. F. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. Z. T. (REQUERIDO)

 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, tendo as partes 

acima qualificadas. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora 

requereu a desistência da ação, conforme petição constante do Id. 

27645750. Assim verificando que a parte requerida não foi citada, defiro o 

pedido e, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

pedido de extinção pela desistência, extinguindo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas 

processuais isentas, face a gratuidade de justiça deferida. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

25 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005074-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W. ROBERTO DE SOUZA - ME (EMBARGANTE)

WILLSON ROBERTO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para Intimar o advogado do Embargado para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, 

“caput” do NCPC).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005074-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W. ROBERTO DE SOUZA - ME (EMBARGANTE)

WILLSON ROBERTO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005074-36.2019.8.11.0045. 

EMBARGANTE: WILLSON ROBERTO DE SOUZA, W. ROBERTO DE SOUZA 

- ME EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL VISTOS. 

Certifique-se quanto à tempestividade, se tempestivo recebo para a 

discussão. Após, Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, “caput” do NCPC). Depois 

de cumpridas as providências acima, concluso para decisão. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de outubro de 
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2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004879-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DJENANE NODARI (EXEQUENTE)

R. N. T. (EXEQUENTE)

R. N. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - 713.876.681-53 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004879-51.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

DJENANE NODARI, RYAN NODARI TOLEDO, RANYA NODARI TOLEDO 

EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

VISTOS. Recebo o Cumprimento de Sentença. Cumpra-se o que 

estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando o cumprimento da sentença se 

processar nos termos do artigo 523, do CPC, não estará sujeito à 

cobrança de custas”. Ordeno que a parte exequente junte aos autos o 

acórdaão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 10 (dez) dias, após cumpra-se a decisão a seguir: Em seguida, 

intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor do débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Certificado 

o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios 

autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, nos autos físicos 

originários, o número do presente cumprimento de sentença e sua forma 

de tramitação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006272-11.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. (REQUERENTE)

E. M. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006272-11.2019.8.11.0045. 

REQUERENTES: ELZA MARIA DE ARAUJO BANDEIRA e CLEBER PATAT 

VISTOS, ETC. Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL C/C PARTILHA DE 

BENS, tendo as partes acima identificadas. Conforme se vê da inicial, as 

partes entabularam acordo extrajudicial na presença de um advogado, 

acerca da dissolução de união estável e partilha (ID n° 27581363), 

requerendo a sua homologação. Relatam que não tiveram filhos durante a 

união. Os autos vieram-me conclusos para decisão. É breve o relato. 

Decido. Pois bem. Verificando que ambos acordantes assinaram 

pessoalmente a transação (ID n.º 27581363), a homologação de rigor se 

impõe. Posto isto, HOMOLOGO o acordo manejado pelas partes (ID n.º 

27581363) em relação à partilha, bem como RECONHECO E DECLARO 

DISSOLVIDA A UNIÃO ESTÁVEL, bem como, extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. As partes desistiram do prazo recursal, assim, 

certifique-se o transito em julgado e expeça-se o formal de partilha, da 

forma pactuada. Após, arquivem-se os autos. Sem custas, em razão da 

gratuidade, que defiro neste ato. P. R. I. C. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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